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P R O T O K Ó Ł   Nr II/2014 

z Sesji  Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 10 grudnia 2014 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Elwiry Hulińskiej – Przewodniczącej Rady 
Gminy. 
 
Obrady rozpoczęły się o godzinie  9-tej. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - otworzył obrady II Sesji. Stwierdziła, że obrady są 
prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 15 radnych. W załączeniu lista obecności  radnych.  
 
Następnie przedstawiła 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: 
- powołania Komisji Rewizyjnej, 
- powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy oraz przedmiotu ich działania, 
- ustalenia wysokości diet Przewodniczącemu Rady oraz Radnym i przewodniczącym organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w posiedzeniu, 
- ustalenie wynagrodzenia wójta, 
- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2014-2017, 
- zmian w budżecie gminy na rok 2014, 
- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stara Kornica. 
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 I/2014 z dnia 28 listopada 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 - powiedział, że między sesjami z istotnych rzeczy, remont 
ujęcia wody Nowa Kornica, który postępuje dość intensywnie. Zostały już zamontowane 
nowe zestawy hydroforowe i był komunikat, że w ubiegłym tygodniu nie było wody od 
godziny 9 do 15. Myślę, że teraz wychodzi na to, że zestaw hydroforowy nowy to nie jest 
jeszcze zestaw w 100% automatyczny, ale już da się odczuć, że ciśnienie wody się poprawiło.  
I tak jak tam jestem często, urządzenia chodzą i dają z ujęcia wody Nowa Kornica ciśnienie 
wody na poziomie stałym ponad 4 atmosfer. 
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W międzyczasie ruszyło też tak jak tutaj było na Radzie Gminy dyskutowane firma weszła               
i dość intensywnie realizuje budowę przydomowych oczyszczalni. Robią to w tej chwili na 
dwie ekipy. Warunki pozwalają, będą robić non stop w tej chwili. Myślę, że też wykonanie 
tych przydomówek, tak jak rozmawiam z jednym i z drugim wykonawcą będzie zrobione dość 
szybko. I pewnie na koniec pierwszego kwartału następnego roku przetarg będzie już 
rozliczony i dokonamy odbioru. Również tak jak było zapisane w budżecie w 2014 roku 
ruszyły prace przy świetlicy w Starych Szpakach. Tam w ramach tych środków i wniosków, 
które wójt złożył. Wniosek przeszedł pozytywną  ocenę, prace idą i też się mają ku końcowi.    
Z tego zadania będzie dofinansowanie 75%. Szanowni Państwo będziemy ogłaszać listę 
naboru na kolektory słoneczne. Pojawiła się szansa z PROW, na złożenie wniosku na korektory 
słoneczne dla mieszkańców gminy. Zechcemy zebrać w najbliższym czasie, miesiącu 
informacje, deklaracje ile osób byłoby zainteresowanych wybudowaniem korektorów 
słonecznych na terenie gminy. I tak jak ruszy program, żeby mieć gotowe dokumenty, listę         
i można było złożyć wniosek tak jak wszystkie wnioski będą, lista będzie otwarta, będzie 
określony termin składania z reguły to jest do miesiąca czasu. Taka informacja pójdzie, będzie 
na stronie internetowej. Ja poproszę o przygotowanie informacji i rozdamy tutaj radnym, 
sołtysom. Osoby, które będą zainteresowane na wpisanie się wstępnie na listę osób 
oczekujących na korektory słoneczne zapraszam do pokoju nr 10. Dziękuję bardzo za uwagę.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - zapytała, czy są pytania do Pana Wójta? 
 
Radny Tadeusz Ilczuk - odnośnie tych kolektorów, czy to wiadomo jakie tam będą zbiorniki, 
czy coś więcej? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - generalnie to będzie tak jak zawsze, pojemność, wielkość 
zbiornika zależy od ilości od rodziny. Bo to tam liczą na  3, 4, 6 osób. Jak prowadziłem 
rozmowy to były pojemniki od 250 do 500 litrów . To się wiąże z tym, że przy zbiorniku 250 
czy 300 litrów to jest tak zwany panel podwójny, a jeżeli dochodzą kolejne ilości wody            
to dokłada się panele. To będzie zależało od technologii jaką przyjmiemy, czy to robimy        
na płytkach krystalicznych, czy robimy na płynie glikolu, bo to są takie na rynku  wersje,          
to w kontakcie z państwem, to znaczy państwo jaką technologie jak będzie rysował, taką się 
wprowadzi do projektu.  
 
Radny Tadeusz Ilczuk - powiedział, że w ubiegłym roku, czy to kiedy zebrane były to oni 
proponowali bardzo małe zbiorniki i mówili, że większych nie zakładają.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jak byłem na spotkaniu to oni mówili, że 250, chyba 500 
było, nie wiem czy jakieś większe były na rodzinę wieloosobową.  
 
Radny Stanisław Maciejuk - zapytał, jaka cena tego? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wstępnie wyliczyliśmy, że odpłatność mieszkańca     
2.000,00 zł. 
 
Radny Stanisław Wielgórski - zapytał, czy od domu? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak. Od instalacji.  
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- powiedziała, że trzeba od razu mówić taką sprawę, że 
to jest bardzo krótki termin, bo to są pieniądze takie rezerwowe.  
 
Radny Stanisław Wielgórski -zapytał, kiedy będzie realizacja tego projektu? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że projekt będzie musiał bardzo szybko 
zostać zrealizowany, więc jeżeli ktoś się będzie decydował, to żeby był na 100% pewny, że 
chce od razu.  
 
Radny Tadeusz Ilczuk - powiedział, że ile chętnych będzie to wszyscy.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - powiedziała, że myślę, że nie. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że limit będzie 2 mln, za te 2 mln zł jak 
wydamy, policzyć średnio instalacja kosztuje 10.000,00 zł czyli na 200 osób, jeżeli instalacja 
wyjdzie 7.000,00 zł to wiadomo, będzie trochę więcej osób. Myślę, że przy takiej ilości na 
wartość 2 mln zł to ceny też będą korzystniejsze i lepsze niż się robi w 2 albo 4 osoby.  
 
Radny Stanisław Wielgórski - zapytał, czy będzie kto pierwszy ten lepszy? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że będziemy musieli się zastanowić. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, jakie kryteria przyjąć. 
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, czy przyjąć procentowo na każdą wioskę mniej 
więcej. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że nie wie. Albo losowanie.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że zobaczymy ile wyjdzie faktycznie. Bo tak jak 
policzyłem, że średnia cena. 
 
Radny Wiesław Maciejuk - powiedział, że radni powinni przejść. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że myślę, że radny żaden nie powinien 
się zapisać, żeby był spokój. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że żeby mieszkańcy byli usatysfakcjonowani. 
Tak przyjmując szacunek w granicach 7.000,00 zł brutto to tam wychodziło by w granicach                   
z 260 instalacji.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że trzeba się zorientować ilu będzie 
chętnych.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że o czym my rozmawiamy. Nie wiemy ilu będzie 
chętnych. Więc dopiero jak się ludzie wpiszą to będziemy wiedzieć o czym my rozmawiamy.  
 



4 
 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że bardzo komfortowa sytuacja by była, 
gdyby się zamknęło, że nikt nie zostałby. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że do zrobienia w miarę szybko, bo to jest plan 
2006-20013 i to prawdopodobnie będzie do rozliczenia też do sierpnia 2015 roku.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że bardzo szybko.  
 
Radny Tadeusz Ilczuk - powiedział, że nawet nie ma kiedy się zastanawiać. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że już trzeba mówić. Ja myślę, że ogłosić 
to ogłosimy jeszcze tak żeby do wszystkich dotarło.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że informacja będzie, zaraz tą informację 
rozdam radnym, sołtysom. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że na stronie internetowej gminy można zamieścić. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że na stronie też oczywiście. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że do księdza też. Żeby nie było takiej 
sytuacji, że ktoś powie, że nie wiedział, nie słyszał. Jeżeli już robimy to tak żeby jakiś równy 
dostęp. Myślę, że w kościele ogłoszenie jak najbardziej skuteczne.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że dotrze do wszystkich. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy są jeszcze pytania? 
 
Radny Leszek Muszyński - powiedział, że odnośnie modernizacji ujęcia wody. Czy po 
modernizacji mieszkańcy Nowych Szpak będą mieli tą wodę w sezonie letnim? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, jaka jest w tej chwili sytuacja? 
 
Radny Leszek Muszyński - powiedział, że w tej chwili jest. Ja mówię o sezonie letnim, kiedy 
jest duży pobór i wtedy w tym dołku w ogóle nie ma wody. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zwrócił się do Radnego Leszka Muszyńskiego  i powiedział, 
że w tej chwili 5 pomp, które mają średnią wydajność do 30, 40 metrów sześciennych na 
godzinę, czyli 5 pomp razy 30 to jest 150 metrów sześciennych wydajności na godzinę.  
 
Radny Leszek Muszyński - a do tej pory było dużo mniej? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że do tej chwili były pompy boczne, a nie 
zestawy hydrauliczne. Tutaj praktycznie chodzą automaty i tak jak tutaj byłem tyle razy 
obserwowałem to na urządzeniach na ujęciu wody cały czas jest nastawione ciśnienie              
4 - 4,5 atmosfer. To tak liczymy, nie ma spadku 4, a schodzi przy dużym poborze do 3,2 
atmosfery. To będzie trzymało w tych granicach czterech atmosfer. Jak się ustawi, to te cztery 
pompy zabezpieczą stałe ciśnienie wody i myślę, że to wyeliminuje. Gdy jest duży pobór, 
gdzie sucho, ludzie korzystają do różnych celów, to też nie, bo, powiem Państwu tak będzie, 
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jak trzeba, a będzie duży pobór to automatycznie dwie studnie podają na zbiornik wodę.       
Bo to musi być ciągłość. Aby woda poszła w sieć, to musi być w zbiorniku woda, a żeby była     
w zbiorniku to układ będzie tak zrobiony, że jak duży pobór, to automatycznie pracują dwie 
studnie, tłoczą wodę i urządzenia tłoczą w sieci.  Także liczę na to, że już takich sytuacji, 
problemów nie będzie. A w praktyce zobaczymy. Tam  w tej chwili chodzi nawet tak, że pięć 
pomp jest, to jak jest taka pora jak w tej chwili mamy, to jedna pompa chodzi i podtrzymuje 
tylko i też chodzi na zasadzie cyklicznej. Pochodzi godzinę, przełącza się na drugą, kolejna,  
tak żeby równomiernie wszystkie pracowały, były obciążone. Nie tak, że jedna chodzi do 
zarżnięcia trzy miesiące, a tamte stoją i czekają.   
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy to już wszystkie pytania?  
 
Ad.pkt.5.p.p. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
Uchwała Nr II/3/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – poprosiła o zgłaszanie kandydatów.  
 
Radny Stanisław Maciejuk – zaproponował p. Zofię Marczuk. 
 
Radna Zofia Marczuk – zaproponowała  p. Maciejuka Stanisława. 
 
Radny Leszek Muszyński  – zaproponował p. Ilczuka Tadeusza.  
 
Radny Tadeusz Ilczuk – zaproponował p.  Muszyńskiego Leszeka.  
 
Radny Mateusz Leszczyński –zaproponował p.  Janczuka Ignacego.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że nie. Ja nie, bo to czterech tylko trzeba.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że jeżeli będzie więcej nie widzę 
problemu.  
 
Pracownik Urzędu Gminy – zwrócił się do radnego Ignacego Janczuka i zapytał, czy wyraża 
zgodę? 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że nie.  
 
Pracownik Urzędu Gminy odczytał kandydatów: Marczuk Zofia, Ilczuk Tadeusz, Muszyński 
Leszek, Maciejuk Stanisław.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała czy jeszcze ktoś? Powiedziała, że nie widzi 
powodu do głosowania. Proszę z pomiędzy siebie wybrać przewodniczącego.   
 
Radny Tadusz Ilczuk – zaproponował p. Leszka Muszyńskiego. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – poprosiła o wybranie wiceprzewodniczącego.   
 
Radny Leszek Muszyński - zaproponował p. Tadeusza Ilczuka.  
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 Następnie Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr II/3/2014 Rady Gminy Stara Kornica       
z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Powiedziała,                 
że powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie: Leszek Muszyński - 
Przewodniczący Komisji, Tadeusz Ilczuk - Wiceprzewodniczący Komisji, Zofia Marczuk – 
Członek Komisji, Wiesław Maciejuk – Członek Komisji.  
 
Pracownik Urzędu Gminy - powiedział, że Stanisław Maciejuk 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, a Stanisław Maciejuk. Moment ale ja 
słyszałam jeszcze jednego.  
 
Pracownik Urzędu Gminy - powiedział, że jeszcze jednego? Bo nie słyszałam.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że jeszcze ktoś był. 
 
Pracownik Urzędu Gminy - zapytał kto jeszcze został zgłoszony? Pan Ignacy, ale Pan Ignacy nie 
chciał. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że pan Ignacy kogoś zgłaszał.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że pan Ignacy zrezygnował. 
 
Radna Halina Bardadin – zwróciła się do pana Ignacego i powiedziała, ale zgłaszałeś kogoś.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że pana Wiesława Maciejuka. 
 
Radny Wiesław Maciejuk  - powiedział, że za dużo będzie tych Maciejuków.  
 
Radny Stanisław Maciejuk  - powiedział, że to nie ma znaczenia.  
 
Pracownik Urzędu Gminy - powiedział, że zgłoszeń może być więcej, ale w komisji mogą być 
tylko 4 osoby. Jeżeli zgłoszeń będzie więcej wtedy państwo głosujecie.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że w takim razie głosujemy. To w tej 
chwili ogłosimy krótką przerwę. 
 
Pracownik Urzędu Gminy - zapytał, jak chcecie głosować?  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy głosowanie tajne, czy jawne, jak 
będziemy głosowali? Tajnie? 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że tajnie. 
 
 
Pracownik Urzędu Gminy - powiedział, że należy powołać komisję do przeprowadzenia 
głosowania. 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że poprosi o zgłaszanie państwa do 
Komisji Skrutacyjnej.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że Ewa Szydłowska.  
 
Radna Ewa Szydłowska wyraziła zgodę.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, kto jeszcze? 
 
Zgłoszono p.  Wojtka Baja. 
 
Radny Wojciech Baj wyraził zgodę. 
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, czy p. Zosia może być jak kandyduje? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – powiedziała, że nie.  
 
Zgłoszona p. Stanisława Wielgórskiego.  
 
Radny Stanisław Wielgórski wyraził zgodę.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że proponuję przerwę i zapraszamy na 
kawę, herbatę. 
 
Po przerwie. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że głosujemy stawiając cztery krzyżyki.  
 
Radny Tadeusz Ilczuk  - zapytał, czy przy 4 nazwiskach? 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że tutaj jest urna pusta.  
 
Radny Wojciech Baj – powiedział, że urna jest pusta.  
 
Radna Ewa Szydłowska odczytała protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru Składu 
Komisji Rewizyjnej Stara Kornica przeprowadzonego podczas Sesji w dniu 10 grudnia 2014 
roku.  Poinformowała,  że w skład Komisji Rewizyjnej Stara Kornica zostali powołani Ilczuk 
Tadeusz, Marczuk Zofia, Muszyński Leszek oraz Maciejuk Stanisław. Protokół z głosowania 
stanowi załącznik do protokołu z Sesji.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska odczytała treść uchwały nr II/3/2014. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu.  
 
Uchwała Nr II/4/2014 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 
oraz przedmiotu ich działania. 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że przekazuje listę. Poprosiła o wpisanie 
się w której komisji chce się uczestniczyć. Poprosiła, aby ze swojego składu wybrali 
przewodniczących  i wiceprzewodniczących.   
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że nie znamy składów. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – odczytała, że do Komisji Budżetu i Finansów, Ochrony 
Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa Publicznego wpisali się: Bardadin Halina, Ilczuk Tadeusz, 
Maciejuk Stanisław, Szydłowska Ewa, Baj Wojciech, Wielgórski Stanisław, Leszczyński 
Mateusz, Janczuk Ignacy, Niedźwiedziuk Piotr, Maciejuk Wiesław, Kalużny Łukasz, Mielniczuk 
Krzysztof.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że by proponował, bo to jest Komisja? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że to jest Komisja Budżetu i Finansów, 
Ochrony Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa Publicznego 
 
Radny Ignacy Janczuk - powiedział, że żeby kogoś wybrać. Jest sporo młodych radnych, żeby 
też tam poznawali po prostu, te tajniki rządzenia.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że młodość jak najbardziej, ale 
doświadczenie też swoje robi. Ja bym proponowała Halinkę, ona już pracowała w Radzie,  
tylko taka moja propozycja jeżeli mogę.  
 
Radny Tadeusz Ilczuk - zwrócił się do p. Haliny i zapytał, czy wyraża zgodę. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że wyraża zgodę.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – odczytała skład Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska, Przemysłu, Handlu, Oświaty i Kultury: Bardadin Halina, Muszyński Leszek, 
Marczuk Zofia, Wielgórski Stanisław, Szydłowska Ewa, Wojciech Baj, Leszczyński Mateusz, 
Janczuk Ignacy, Niedźwiedziuk Piotr, Wiesław Maciejuk, Kalużny Łukasz, Mielniczuk Krzysztof.  
 
Radna Halina Bardadin – zaproponowała p. Ewę Szydłowską.  
 
Radna Zofia Marczuk – powiedziała, że tak, Ewa Szydłowska.  
 
Radny Stanisław Maciejuk – powiedział, że przewodnicząca. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że jeszcze wiceprzewodniczących obu 
komisji. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że może do tej budżetu Zosia Marczuk. A nie, ona nie 
może, bo jest w rewizyjnej. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że w ogóle nie jest wpisana, więc nie 
może. Ale tutaj może ktoś z młodych?  
 
Radny Stanisław Maciejuk - zaproponował p. Wojciecha Baj.  
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zwróciła się do p. Wojciecha i zapytała, czy się 
zgadza? 
 
Radny Wojciech Baj - powiedział, że tak.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała , natomiast w komisji rolnictwa. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że odwrotnie. My wybraliśmy Wojtka do oświaty.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- zapytała, do oświaty, tak? 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, a tamten młody taki chłopaczek ? 
 
Pracownik Urzędu Gminy – odpowiedział, że jest to p. Łukasz Kalużny. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że p. Niedźwiedziuk, padła propozycja.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że do bezpieczeństwa. 
 
Radna Halina Bardadin – zapytała p. Piotra Niedźwiedziuka czy wyraża zgodę.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że musimy jeszcze przegłosować tą 
uchwałę z Komisją Rewizyjną, bo mamy wątpliwości, to lepiej. Następnie odczytała treść 
uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały.  
 
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 
15. Uchwałę dołączono  jako załącznik do protokołu. 
 
Uchwała Nr II/4/2014 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy 
oraz przedmiotu ich działania. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że jeszcze chwilę, bo jest pytanie.  
 
Radny Wojciech Baj - powiedział, że osoby które należą do Komisji Rewizyjnej to mogą 
należeć do tych pozostałych komisji? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że mogą. 
 
Radny Stanisław Maciejuk - powiedział, że nie więcej jak do dwóch? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że każdy radny może być członkiem              
w dwóch komisjach. A Przewodniczący Komisji Rewizyjnej już nie.  
 
Radni powiedział, że to źle jest.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że namieszane jest. 
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy ktoś należy do trzech? 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że tak.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie może być                
w żadnej komisji. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – znaczy tak, Muszyński Leszek nie może być,                   
a pozostali mogą być. Także zmieni nam się tylko liczba nie 12 a 11 członków komisji będzie  
w jednej, a w drugiej Leszek nie zapisał się. Także jeżeli chodzi o Komisję Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska, Przemysłu, Handlu, Oświaty i Kultury to będzie skład komisji będzie 11 radnych, 
Leszka wykreślamy. W takim razie Komisja Budżetu i Finansów zostaje bez zmian, natomiast 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przemysłu, Handlu, Oświaty i Kultury składająca się    
z 11 osób w następującym składzie: Ewa Szydłowska – przewodnicząca, Wojciech Baj- 
wiceprzewodniczący, Halina Bardadin, Marczuk Zofia, Wielgórski Stanisław, Leszczyński 
Mateusz, Janczuk Ignacy, Piotr Niedźwiedziuk, Wiesław Maciejuk, Kalużny Łukasz, Mielniczuk 
Krzysztof.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że chciałby spytać, bo tu np. pani Halina jest 
Wiceprzewodniczącą i tutaj jest Przewodniczącą Komisji, czy to tak może być? 
 
Radna Halina Bardadi – powiedziała, że może być, nie ma przeszkód.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że moim zdaniem może być, bo mamy 
tak w statucie napisane, że nie wyklucza to.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie ma zastrzeżenia.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że nie ma takich zastrzeżeń.  
 
Następnie przegłosowano uchwałę. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, 
proszę podnieść rękę.   
 
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 
15. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. Uchwałę dołączono  jako załącznik 
do protokołu. 
 
Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie ustalenia diety Przewodniczącemu Rady oraz Radnym                
i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w posiedzeniu. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy są jakieś propozycje? Zaproponowała 
żeby zostawić to wszystko tak jak jest, jeżeli nie ma sprzeciwu.  
 
Radny powiedział, że tego nie ruszać, niech zostanie tak jak było do tej pory.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy jeszcze jakieś inne propozycje? 
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, jaka była propozycja? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że żeby zostawić tak jak jest. 
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Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że w innych gminach jest 160 zł. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że 160, jedna propozycja była żeby 
zostawić tak jak jest, następna propozycja? 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że jak jest w innych gminach, np. z Konstantynowa, 
który ma olbrzymie zadłużenie, to jest na różnych stronach internetowych i tam oni mają już 
200 zł, w Sarnakach mieli tyle czasu 160 zł, a tutaj trzeba się naszukać i przez ten rok, który 
spędziłam w poprzedniej kadencji sporo czasu poświęciłam tak więc nie wiem. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy jeszcze jakieś propozycje są? 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że też uważa, żeby troszkę zreformować, bo sytuacja jaka 
jest w naszej gminie, bo na przykład, bo ja przez te 4 lata się nasłuchałem różnych rzeczy i na 
przykład pensja wójta jest jedną z najwyższych w rejonie, a dieta radnego jedną tam                        
z najniższych. Trzeba to jakoś w miarę tak ułożyć ja nie mówię, że ma być suma tylko to żeby 
troszkę urealnione, bo niektórzy tam myślą, że funkcja radnego to się odnosi tylko do tego 
posiedzenia te trzy godziny i te pieniądze, tak nie jest. Radny, który chce działać , tak jak Ewa 
mówi musi się nakręcić i musi troszkę w tej sprawie, bo na tym zarobku nie ma żadnego, ale 
żeby chociaż te koszty się zwróciły.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że to ma być motywacja do większej aktywności,         
ma być drożej i lepiej w tej kadencji. W dodatku też tak samo, nie na tym samym poziomie          
co sołtysom albo rada ma przecież funkcję ustawodawczą i kontrolną, dlaczego też jesteśmy 
radni na tym samym poziomie co sołtysi?  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że sołtysi zapraszani są dwa razy w roku    
i dwa razy w roku mają tylko to płacone. Na następną sesję będą zaproszeni sołtysi i później 
w ciągu roku. Także dwa razy w ciągu roku.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że Przewodniczący Komisji jeżeli prowadzi sesję, 
komisje, nie wiem czy Pani Przewodnicząca będzie zlecać jakieś przeprowadzenie sesji 
wiceprzewodniczącemu, to jeżeli tak to też powinno być przynajmniej o 20 zł, żeby to po 
prostu chodzi mi o motywację, wyróżnienie pewnej funkcji, że ktoś posiada, musi się 
przygotować i coś takiego, ja tak uważam.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy są jeszcze jakieś propozycje?  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że porównując inne gminy, no bo to jest na stronach 
internetowych, z ludźmi się rozmawia, już pomińmy starostwo, ale miasto gmina Łosice,               
w innych gminach właśnie są te funkcje zróżnicowane, że przedstawiciele, przewodniczący 
jakiejś tam komisji mają troszeczkę więcej niż radni. Mówię, opieramy się na naszym terenie    
i jak jest tutaj w pozostałych gminach.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że nie wiem. Moim zdaniem funkcja 
radnego to jest trochę taka funkcja społeczna, zdecydowaliśmy się na to żeby pracować dla 
dobra gminy, ten zwrot, zwrot jakiś tam kosztów poniesionych na to, że pracuje, no to 
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wiadomo musi wziąć urlop, przeważnie bezpłatny, jeżeli przychodzi na posiedzenia, każdy 
medal ma dwie strony zawsze.  
 
Radna Ewa Szymaniuk – powiedziała, że musi powiedzieć, że jeżeli na przykład robimy drogę, 
to radny powinien pojechać, chciałabym żeby ta podwyżka zmotywowała radnego do 
większej aktywności. 
 
Radny Stanisław Wielgórski - powiedział, że by poczuwał się do obowiązku takiego po prostu. 
Że coś tam się robi, a później kontrole miał nad tym.  
 
Radny Stanisław Maciejuk - powiedział, że ja myślę, że samo wybranie radnego to już jest 
motywacja do działania.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że też prawda.  
 
Radny Stanisław Maciejuk - powiedział, że myśli, że jakieś wynagrodzenie to nie wchodzi        
w jakąś rachubę, bo to właściwie żadne wynagrodzenie tego radnego.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy jest dostępny prawnik w gminie, na przykład ja, jest 
pełno rzeczy, które muszę szukać i się pytać radcy prawnego. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że jest. Oprócz tego, że w gminie pani 
mecenas, obsługę prawną gminy ale jest także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.  
 
Radna Ewa Szymaniuk – zapytała kiedy? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska –- powiedziała, że to z panią z Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że z Kierownikiem GOPS, pani się zapyta. Tam 
chyba jest raz na dwa tygodnie albo raz na miesiąc.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że jest prawnik, któremu można właśnie 
zadać pytanie.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jest prawnik dla mieszkańców całej gminy            
i ludzie z tego korzystają. Bo to za zgodą wójta było.  
 
Radny Leszek Muszyński zapytał, czy dla wszystkich mieszkańców? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że każdy może przyjść i ze swoim 
problemem się zgłosić.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że indywidualnie. 
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy psycholog też jest?  
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że co do psychologa nie wiem, ale się 
dopytam na następną sesję.  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, nie ma psychologa w szkole? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że jest. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że w szkole. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że już mogę odpowiedzieć, że w gminie 
też jest.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że też jest. Przyjeżdża, dyżury ma.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że też ma dyżury. Też w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej trzeba dopytać.  
 
Randa Ewa Szydłowska – powiedziała, że jeszcze postawcie melisę tutaj obok kawy i herbaty    
i będzie dobrze.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że konkretne propozycje rozumiem tak, 
zostaje na poprzednim poziomie, a więc 120 zł, Ewa ma propozycję, że 160 zł. Czy jeszcze 
jakieś inne są? Nie, nie widzę. Więc proszę państwa, musimy przegłosować. Kto z pań                    
i panów  radnych jest za ustaleniem diety radnego w wysokości 120 zł za posiedzenie? Proszę 
podnieść rękę.  
 
Za kwotą 120 zł było 9 osób. 
Za kwotą 160 zł były 4 osoby.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że nie w takiej kolejności. 
Przewodniczącemu Rady Gminy miesięczną dietę w wysokości, ryczałt. Może tak niezręcznie, 
że ja ale innej opcji nie ma. Do tej pory nie wiem jaka była.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że 1.200, 00 zł.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, kto z pań i panów radnych jest                        
za pozostawieniem tego ryczałtu na dotychczasowym poziomie? Proszę podnieść rękę.  
 
Głosów „za” było 15. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że teraz dla sołtysów diety za udział        
w sesji. Ustalamy dietę w wysokości? Takiej samej jak radni? Czy wszyscy są za? Proszę 
podnieść rękę kto jest za pozostawieniem dotychczasowej wysokości.  
 
Głosów „za” było 15. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska odczytała uchwałę nr II/5/2014 sprawie ustalenia diety 
Przewodniczącemu Rady oraz Radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej za udział w posiedzeniu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 14. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.  
 
Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kornica. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, proszę bardzo teraz słucham państwa.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – zapytał, ile było do tej pory?  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że tak jak na tych kartkach mamy.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że tutaj nie ma, tylko tak konkretnie. Jaka była brutto 
pensja. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że to już nie ja. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że pani Ania musi.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że do tej pory było 11.086,00 zł.  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, czy brutto? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak. 
 
Radny Ignacy Janczuk – zapytał, czy jeszcze dodatkowe były do tego typu limity paliwowe 
takie rzeczy, chcielibyśmy wiedzieć, żeby jasno było.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że limit miesięczny na użytkowanie samochodu 
prywatnego do celów służbowych jest 300 km miesięcznie, ale liczy się tylko w dniach kiedy 
wójt gminy nie jest w delegacji.  
 
Radny Ignacy Janczuk – zapytał, kiedy wójt jest w delegacji? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że kiedy nie jest. Dodała, że 300 km to 
tak niewiele. 
 
Radny Stanisław Maciejuk - powiedział, że do Warszawy i z powrotem.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jeden kurs. 
 
Radny Ignacy Janczuk – zapytał, ale jak to jest, no bo to jest jakoś suma tam obliczone te 300 
km, no to jest limit na paliwo.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to jest limit miesięczny kilometrów. Jeżeli 
wójt w 20 dni roboczych siedzi w biurze nie wyjeżdża to wtedy ma zapłacone za 300 km jazdy 
lokalnej.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że o sumę mi chodzi. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, jaka jest stawka za kilometr? 0,83. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że 0,85 chyba. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że jeżeli faktycznie bierze za 300 km, to znaczy 
nie może wziąć więcej bo tak mówi ustawa. To jest 250 zł, ale to jest tak, że za każdy dzień 
nieobecności w pracy potrącane jest. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że urlop, wyjazd służbowy. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że ale to jest ustawowo zagwarantowane. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak. Ustawowo zagwarantowana jest stawka 
za kilometr.  
 
Radna Halina Bardadin- zapytała, a ten limit 300 km to kto ustalił? 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że to jest ustawa taka.  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, ustawa? 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że tak. Bo do iluś tam, do 15 chyba ten 
miesięczny przydział mieszkańców.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że do 10.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że mieszkańców to jest. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że czyli to jest zgodnie z ustawą. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że tak. 
 
Radny Wiesław Maciejuk - powiedział, że najważniejsze, że paliwo tanieje.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że na giełdach światowych, u nas jakoś słabo. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że tanieje i u nas, to już widać. Słucham, 
czy jakieś jeszcze uwagi, zapytania, propozycje?  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ja mam taką propozycje, bo przez 4 lata nasłuchałem 
się setki razy od mieszkańców i od innych ludzi, że dlaczego pan wójt otrzymał takie duże 
wynagrodzenie w poprzedniej kadencji. 
 
Radny Stanisław Maciejuk  - powiedział, że takie daliśmy. 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że tłumaczyłem się ja, ale mówiąc szczerze to troszeczkę 
taka nasza niewiedza, także było tak jak było, ale teraz mamy dużo większą wiedzę i wiemy,    
że wszyscy tam wójtowie okoliczni mieli dużo niższe pensje, połowę, troszkę więcej jak 
połowę tego co była tutaj u nas.  
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Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie. Nie słyszałam, żeby ktoś miał połowę tej kwoty 
z wójtów. 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że myślę, że teraz z tej wiedzy, którą teraz mam, wójtowie 
takich małych gmin jak nasza nie przekraczają koło 9.000,00 zł brutto. 9.000,00 zł 9.500,00 zł 
brutto to jest maks. gdzie otrzymują wójtowie z takich niedużych gmin, jak jest nasza. I myślę, 
że to jest taka realna stawka i ja bym uważał, że powinniśmy obniżyć troszkę, ta pensja będzie 
w dalszym ciągu bardzo dobrą pensją, a jednak może troszkę tam zmotywuje wójta                 
do pokory, bo zawsze możemy ją podnieść. Bo takie tam sytuacji, że jeśli będzie słuchał              
i wykonywał zalecenia rady, w każdej chwili będzie można po pewnym czasie podnieść            
tą pensje. Uważam, że to jest pensja za wysoka.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- powiedziała, że to propozycji słucham. 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ja uważam, że 9.500,00 zł brutto to są takie tam 
pieniądze realne.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że może dodam tutaj do tego wynagrodzenia,       
u nas nie ma Sekretarza i Zastępcy Wójta. Także to jest większe obciążenie tego stanowiska.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że uważam, że skoro wynagrodzenie wójta zostało 
ustalone w ubiegłym roku przez radę, a pamiętam to, wójt otrzymał wynagrodzenie na takim 
samym poziomie jak poprzedni wójt. Rada tak zadecydowała, więc w tym roku udzielaliśmy 
wójtowi absolutorium, wójt otrzymał absolutorium, więc ja nie widzę podstaw, żeby wójtowi 
obniżać wynagrodzenie. Bo gdyby się nie wywiązał, nie otrzymał absolutorium to wtedy 
można by było. 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że poprzedni wójt było od 30 lat, a też była 
wywindowana.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie wszyscy. Ja byłam ostatnią kadencję radną.         
W poprzednich kadencjach nie byłam. Skoro w ostatniej kadencji rada zadecydowała, żeby 
wójtowi pozostawić wynagrodzenie na tym samym poziomie, więc powtarzam jeszcze raz, 
otrzymał wójt absolutorium, ja nie widzę podstaw, takie jest moje zdanie, do obniżania pensji 
wójtowi obecnie. 
 
 Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- zapytała, czy jeszcze jakieś propozycje inne są? Więc 
proszę państwa, mamy dwie propozycje, będziemy głosować. Kto z pań i panów radnych jest 
za pozostawieniem wynagrodzenia wójta na dotychczasowym poziomie? Proszę podnieść 
rękę.  
 
Głosów „za” było 11, głosów przeciwnych było 3, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- powiedziała, że tą druga propozycje też musimy 
przegłosować. Nie, nie ma sensu. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska odczytała treść uchwały nr II/6/2014, w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kornica uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 12, głosów „przeciw” było 2, głosów 
wstrzymanych -1. Uchwałę dołączono  jako załącznik do protokołu. 
 
Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara 
Kornica na lata 2014-2017 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, otrzymaliście państwo uchwałę w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zmiany w budżecie gminy. Ale chciałabym 
jeszcze nanieść poprawki do tych uchwał. Ponieważ otrzymaliśmy w międzyczasie, wpłynęło 
do nas 1 grudnia, a materiały już poszły, były wydrukowane, decyzja z Ministerstwa Finansów,  
o zwiększeniu subwencji oświatowej, o kwotę 19.330,00 zł ze środków rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej. I tutaj ta subwencja w kwocie, o której mówiłam jest 
przeznaczona następująco: zgodnie ze złożonymi wnioskami na Szkołę Podstawową w Starej 
Kornicy 10.000,00 zł i na Szkołę Podstawową w Kobylanach 9.330,00 zł. W uzasadnieniu do 
wnioskowanych kwoty dofinansowania do nauki dla dzieci 6-cio letnich Szkoła Podstawowa   
w Kornicy składa takie zapotrzebowanie zakup komputera, pomocy naukowych i szafek, 
jakieś tam biblioteczki. Natomiast Szkoła Podstawowa w Kobylanach potrzebuje krzesło            
z regulacją, ławki szkolne, biurko z kontenerem i meble szkolne oraz laptop. Także te rzeczy 
jednostki te złożyły zapotrzebowanie i zwiększenie subwencji o kwotę 19.300,00 zł pozwoli na 
realizację zadania. Ponadto 8 grudnia wpłynęły do nas decyzje zmniejszające plan dotacji na 
zasiłki stałe o kwotę 500 zł i na składkę zdrowotną przy zasiłkach również własnych o kwotę 
200 zł. I te kwoty teraz chciałabym wprowadzić. Można by było zarządzeniem Wójta, ale nie 
subwencje. Subwencja musi być wprowadzona uchwałą Rady Gminy, natomiast żeby 
realizacja zadania mogła nastąpić do końca roku, bo te środki z końcem roku wygasają, czyli 
tutaj ona musi być wprowadzona ta zmiana do planu budżetu na sesje Rady Gminy. I stąd też 
tutaj w poprzedniej uchwale przekazanej do państwa ja omówię a później przeczytam. 
Dochody zmniejszają się o kwotę 2.618,16 zł. Te dochody, zmniejszenie tych dochodów 
wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego, plany są weryfikowane do 15 listopada, tak 
mówi ustawa o finansach publicznych, stąd też wszelkiego typu zmiany są przekazywane 
meldunki, przy zadaniach zleconych, przy zadaniach własnych. Przekazywane są meldunki do 
odpowiednich wydziałów i później na podstawie przekazywanych od nas meldunków,            
że realizacja tego zadania na dzień np. 30 października jest taka, żądali bardzo często, prawie 
że na 15 listopada jest taka, stąd też nasze zapotrzebowanie do końca roku jest takie                 
i są zmniejszenia planu dotacji na poszczególnych zadaniach. Stąd też tutaj w poprzednich 
dokumentach, które państwo otrzymaliście zmniejszamy plan dochodów o kwotę 2.618,16 zł 
i zwiększamy plan wydatków o 81.190,84 zł, ale chcąc wprowadzić te zmiany, o których 
mówiłam właśnie subwencja oświatowa i zmiany dotyczące zmniejszenia zadań zleconych        
i własnych. Będzie to wyglądało inaczej, że zwiększamy plan dochodów o kwotę 16.011,84 zł, 
natomiast plan wydatków o kwotę 104.397,84 zł. Powiem teraz na co te kwoty zostały 
zmniejszone i na co zostały zwiększone. Tak jak już wspomniałam subwencja oświatowa 
zwiększenie o 19.330,00 zł, w pomocy społecznej zmniejszamy składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za osoby korzystające ze świadczeń społecznych, składki własne                
o kwotę 200 zł, zwiększamy dodatek energetyczny w dodatkach mieszkaniowych o kwotę 
70,84 zł, zmniejszamy zasiłki stałe o kwotę 500 zł, zmniejszamy usługi opiekuńcze                      
i specjalistyczne usługi opiekuńcze czyli te, które są, to jest zadanie zlecone, o kwotę 1.308,00 
zł i w pozostałej działalności zmniejszamy świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 1.381,00 zł.      
To zmniejszamy po stronie dochodowej, takie same zapisy nastąpią po stronie wydatkowej, 
bo taka jest zasada przejrzystości. Musi tak być, nie może być inaczej. Natomiast jeżeli chodzi 
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o pozostałe zmiany po stronie wydatków, czyli uwzględniamy te decyzje, które otrzymujemy 
od Wojewody Mazowieckiego, oprócz tego zwiększamy i takie są przesunięcia w wydatkach 
bieżących, bo gdzieś tam na którymś paragrafie mamy troszkę za dużo, natomiast na innych 
paragrafach mamy za mało, stąd też tutaj musimy robić te przesunięcia, ale omówię tylko 
szczegółowo, jeżeli dotyczy zadań inwestycyjnych, bo to jest sprawa bardzo ważna uważam, 
że istotna. Zwiększamy tutaj wydatki na zadanie inwestycyjne w dziale 010 rolnictwo                
i łowiectwo o kwotę 67.309,00 zł. Zwiększenie to wynika z aneksu, który został sporządzony 
do robót wykonywanych tutaj przy rewitalizacji centrum. Następnie dalej zwiększamy kwotę 
na zadania inwestycyjne 7.000,00 zł, czyli zwiększamy 5.000,00 zł na wykup gruntu pod 
działkę w Rudce, 2.000,00 zł na notariusza, no około 2.000,00 zł, nie wiadomo jak będzie,     
ale myślimy, że w kwocie 7.000,00 zł zamkniemy ten wydatek. Dalej przy zadaniach 
inwestycyjnych zwiększamy 7.000,00 zł do Walima na świetlicę, bo tam wyszły dodatkowe 
prace, które należy zrobić i żeby zamknąć modernizację świetlicy. W załączniku 
inwestycyjnym otrzymanym, w załączniku inwestycyjnym, który państwo otrzymaliście jest 
aktualny, tutaj nie nanosimy żadnych zmian i tak jak w załączniku inwestycyjnym jest także to 
pozostaje. I 2.500,00 zł zwiększamy do opłat, do modernizacji świetlicy. Także są te zmiany. 
Chcę jeszcze powiedzieć, że to co było głosowane na którejś sesji odnośnie zwiększenia 
środków o kwotę 237.753,60 zł do samochodów strażackich, zakupu samochodów 
strażackich, pieniądze te zostały przez starostwo nam zwrócone, także tutaj też będziemy 
musieli zdjąć z wydatku inwestycyjnego 237.753,60 zł, dlatego że Starostwo Powiatowe 
otrzymało transzę z rozliczenia tych samochodów strażackich i nie musimy na dzień dzisiejszy 
tych pieniędzy wkładać. Ale od razu korzystam z tej okazji jeżeli tam, bo otrzymaliście 
państwo materiały, czy nie jeszcze? Tam nie będzie tego, tej kwoty ale będziemy musieli 
znowu dać, dlatego że w nowym roku znów będzie to rozliczenie zakupów tych samochodów. 
Żeby opłacić ostatnia transzę każdy z partnerów musi przekazać do partnera wiodącego 
237.753,60 zł. Te pieniądze w budżecie na 2015 r. znowu włożymy do planu budżetu. 
Powiedziała, że tam nie będzie tego, tej kwoty, ale będziemy musieli znowu dać dlatego,         
że w nowym roku znowu będzie to rozliczenie jak gdyby zakupu tych samochodów, znowu 
będzie skutkowało tym, że kiedyś tam dostaną jak będzie wszystko w porządku Starostwo 
Powiatowe, a żeby dalej opłacić tą ostatnią transzę za samochody każdy z partnerów musi 
przekazać do partnera wiodącego znowu 237.753,60 zł, także te pieniądze w budżecie na rok 
2015 znowu włożymy do planu budżetu, żeby temat zamknąć, ale myślimy i raczej tak 
powinno być, że te pieniądze wrócą do nas z powrotem. Ale na dzień dokonania przelewu, 
kiedy będziemy musieli przelać te pieniądze do starostwa, żeby starostwo mogło przekazać   
te pieniądze za samochody musimy mieć zabezpieczenie w planie budżetu, bo w inny sposób 
nie może być.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie raz było tematem dyskusji i spotkania 
były na poziomie starostwa, faktycznie dostali już tą drugą transzę, jest sprawdzana druga 
część realizacji, a na ten moment środki są niewykorzystane i stąd one wróciły, będziemy je 
musieli przekazać w 2015 roku, zobaczymy kiedy to nastąpi, czy w styczniu, czy w lutym,       
jak faktycznie przyjdzie im rozliczyć ostatnią transzę i myślę jak mówiłem te środki będą                    
w starostwie, będę chciał żeby jak najszybciej rozliczyli i ta ostatnia transza została przez WST 
zwrócona i wtedy te środki nam zwrócą. Tak jak pani Ania mówi, najpierw przelejemy na 
początku roku, czy to w styczniu, czy w lutym, to myślę, że tak jak jest  w projekcie zapisane, 
bo teraz idzie wszystko w dobrym kierunku i jak ma być rozliczone do czerwca 2015 roku,        
bo tak na pewno będzie rozliczone i te pieniądze wrócą z powrotem do gminy w formie        
tej kaucji, którą tutaj zabezpieczamy. Wszystkie faktury, które gmina i wójt kupił samochody 
są opłacone, idziemy dzisiaj z panią Anią podpisywać aneks do umowy i ostatnie pieniądze           
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na samochód 100.000,00 zł zostanie przez wójta pozyskane i prawidłowe dokumenty 
złożymy, bo dzisiaj idziemy podpisać jeszcze aneks na to i wniosek o płatność, także jest           
z tymi samochodami rozliczone, te wszystkie pieniądze, które były obiecane dotarły. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że wprowadzona zmiana została do planu 
budżetu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Skutkuje tym, że zwiększa się deficyt budżetowy  
o kwotę 88.387,00 zł. Deficyt ten zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych           
i będzie on wynosił 3.177.048,72 zł. Także to jeżeli chodzi o omówienie tych uchwał, takie 
same zmiany wprowadzamy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, tylko tam nie ma 
rozbicia. Tam są kwoty globalne. Bo tam są kwoty, składają się na podatki rolne, 
nieruchomość, dotacje, subwencje, dalej wydatki, dochody majątkowe jakie otrzymujemy     
są wydzielone w Wieloletniej Prognozie Finansowej, czyli ogólnie rzecz biorąc dzieli się         
na dochody bieżące i majątkowe i tak samo wydatki dzieli się na wydatki bieżące                        
i majątkowe. To jest odzwierciedlenie tego samego co podejmuje się w uchwale budżetowej.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy mówimy o prognozie wieloletniej, czy to już jest 
uwzględnione brak tej dotacji z funduszów sołeckich?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to co było na stronie Polskiej Agencji 
Prasowej, pani Ania wyjaśniała, my jako gmina partycypujemy udział, będziemy 
partycypować w funduszu sołeckim na 2015 rok.  Wszystko rada poprzednia zrobiła, podjęła 
uchwałę do końca lutego, wnioski zostały złożone do końca września, tam się pojawił tylko 
taki myk, te wszystkie dokumenty ma pani Ania.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy może coś odczytać. Wojewoda Mazowiecki, 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Ja nie mogę odczytać, bo się czuję głupio strasznie, proszę 
zobaczcie, to dostałam właśnie od Wojewody Mazowieckiego z Urzędu Wojewódzkiego 
wysłane 31 października 2014 roku, wpłynęło 10. 
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, ale co to jest? 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że jest zbyt zdenerwowana. Proszę przeczytać.  
 
Radna Zofia Marczuk odczytała treść pisma odnośnie środków przypadających na dane 
sołectwa. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że czyli termin był do 31 lipca. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że do 31 lipca. Poszły dokumenty dotyczące 
rozliczenia funduszy 2014 roku, zgodnie z pismem przesłanym, ja zaraz przyniosę to pismo, 
które otrzymaliśmy od Wojewody Mazowieckiego.  
 
Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że ta pani u wojewody powiedziała mi i ja widziałam    
tą listę do Ministerstwa Infrastruktury i Cyfryzacji, nie ma gminy Stara Kornica.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że nie ma gminy Stara Kornica,                           
ale rozmawiałam z panią, która zajmuje się funduszem sołeckim na szczeblu wojewody                        
i powiedziała mi, żeby przesłać, przekazać to pismo, bo jeszcze zapytała, dlaczego skoro szła 
informacja dotycząca rozliczenia funduszu za rok 2014, dlaczego nie ma mowy o roku 2015? 
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Ona powiedziała, że do niektórych jednostek poszło, do niektórych nie poszło. Nie wiem czy 
przy panu wójcie.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że może inaczej, dostaniemy tą refundację, czy nie 
dostaniemy? 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że dostaniecie. Rozmawiałam z p. Kaniecką. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że właśnie, ja też rozmawiałam z p. Kaniecką.  
 
Skarbnik Anna Blondyk – zapytała, i co powiedziała? 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że właśnie, że gmina Stara Kornica nie dostanie 
refundacji, ponieważ nie ma na liście do Ministerstwa Cyfryzacji. To ja już nie wiem.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że z tego, co rozmawiałam, to powiedziała mi, 
że dostaniemy tą dotację, tylko proszę przesłać pismo.  
 
Radna Ewa Szydłowska – wyjaśniła, że mi powiedziała, że nie i przysłała mi te pismo, 
ponieważ nie ma gminy Stara Kornica na liście do Ministerstwa. 
 
 Radny Mateusz Leszczyński - zapytał, czy dostaniemy potwierdzenie, że gmina dostanie 
zwrot sołecki? 
 
Skarbnik Anna Blondyk – powiedziała, proszę pana, zobaczymy jak będą dzielone te środki,    
w tej chwili, co my możemy powiedzieć skoro to nie ma rozdziału tych środków, przecież ani 
w budżecie wojewody nie ma, również tego zabezpieczenia, bo rok 2015 dostaniemy za rok 
2016. Czyli za dwa lata nikt nie zabezpiecza środków.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że czyli fundusz sołecki dostały sołectwa na 2015 rok, 
fundusz sołecki są określone kwoty, my będziemy realizować te zadania. Tak? Tylko tutaj 
chodzi o to, czy gmina dostanie refundację. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że w roku 2016. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że w 2016 za realizację funduszu sołeckiego z 2015 
roku. I dostanie? 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk –wyjaśniła, że powiedziała pani, że dostaniemy, tylko proszę 
przesłać pismo.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że mi powiedziała, że nie dostaniemy i przesłała te 
pismo.  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, o jakiej kwocie refundacji tutaj rozmawiamy z naszego 
funduszu sołeckiego? Czy wiadomo, jaka to jest kwota refundacji, jakie to są pieniądze? Jaka 
to jest suma? 
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, 20% tak? 
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że 20% przy pełnej realizacji funduszu. 
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, a ile pełny fundusz sołecki wynosi? 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, ile pełny fundusz, powiem tak, planowany jest 
w granicach 200.000,00 zł. Natomiast przy realizacji różnie to wygląda. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, no to tak mniej więcej. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że poziom pełnej realizacji to jest 
40.000,00 zł. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że po 40.000,00 zł, żebyśmy po prostu wiedzieli od razu 
jak to wygląda, jakie to są kwoty. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że będą, w jakim terminie nie wiem, jak 
jeździłem wszędzie, tu pani Ania przekazała, sam osobiście sprawdzę, jak nie w jednej 
komórce to w drugiej, co się dzieje z tym funduszem. Skoro ktoś powiedział, to myślę, że to, 
jakby nie było pani Skarbnik pytała, przedstawiała się to powiedział osobie stan faktyczny. 
Tutaj akurat pani dzwoniła, trzeba to zweryfikować. Ja to zweryfikuje i na najbliższym 
spotkaniu, jak będę miał już informację, to powiem, jaki jest stan rzeczywisty. Moim zdaniem 
te przeoczenie nie powinno skutkować, bo tutaj jak z panią rozmawialiśmy, my wszystkie 
dokumenty na czas złożyliśmy. Tylko nie było żadnego zestawienia takiego statystycznego, 
tak?  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że tak. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że wszystkie uchwały, wszystko.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że taka informacja o funduszu sołeckim, że nie 
dostanie Gmina Stara Kornica pojawiła się w październiku, że gmina nie złożyła w terminie do 
31 lipca dokumentów. To już wiedzieliśmy w październiku. Tylko tutaj zostało nam 
wyjaśnione, że jednak dokumenty zostały złożone, że wszystko będzie w porządku.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak. Uchwała była, wszystkie wnioski były 
wysłane. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że ja też zadzwoniłam, bo ja zadzwoniłam tak wyjaśnić 
tą sprawę, bo ja uwierzyłam. I powiedziała mi pani, że przykro mi, nie dostaniemy, bo nie 
zostało dopełnione. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że sprawdzę, odpowiem państwu, jaka jest 
sytuacja. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że poza tym jest jeszcze taka lista, gdzie nie ma Gminy 
Stara Kornica, to też sprawdzałam.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że o tej liście mówimy właśnie.  
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Radna Halina Bardadin – zapytała, czy ten wniosek w terminie został złożony przez urząd, 
przez gminę, czy nie?  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedział, że do 31 lipca. Przyniosę pismo zaraz, które 
mówi od wojewody o rozliczeniu funduszu sołeckiego.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że pani napisała, że fakt ten wynika z naszego 
przeoczenia. I zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie naszej informacji przekazanej 
po terminie.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że dlatego, że rozmawiając z panią, pani 
powiedziała, tak, do niektórych jednostek były składane formularze, do niektórych jednostek 
nie były składane. Ja pójdę i wydrukuję z komputera, którego dnia otrzymaliśmy od pani 
formularz.  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, czy mówimy o refundacji na 2016 rok teraz? 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że na 2016 rok zapotrzebowanie.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że no trzeba czekać, jak to się rozstrzygnie.  
 
Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że ta pani powiedziała, że nie ma na liście gminy, nie 
dostaniemy. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że pani Ania powiedziała przed chwilą, że wniosek 
został złożony. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że pani Ania powiedziała, że wniosek został złożony       
w terminie. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że zaraz nam przyniesie otrzymany wniosek.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że uzupełnię, wyjaśnię dokładnie, wiem gdzie 
się udać. My jako gmina, bo każde sołectwo było zobowiązane do końca września zrobić 
dokumenty wszystko 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że i złożyć gminie. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że wniosek na dofinansowanie 2016 roku.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że do końca lipca był termin.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że do końca września było.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że weszła nowelizacja ustawy. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak jak pani Ania mówiła, do końca lipca 
musi złożyć meldunek, sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za rok 2013.                   
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I to złożyła. Właśnie już z wykonania. A wykonanie, to jest właśnie baza do udziału wojewody, 
zwrotu. I teraz, jeżeli fundusz sołecki gmina ma, myślę, że będzie miała, to też rozliczenie 
końcowe ma nastąpić do końca lipca 2016 roku. Ale składa się wnioski, tak jak mówiłem              
w roku 2014 na rok 2015. Wojewoda rozliczy nam to dopiero w pierwszym półroczu 2016 
roku. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że tutaj nie bardzo rozumiem. Pan wójt przedstawia,   
że pani Ania złożyła na rozliczenie za 2013 rok. Gmina powinna złożyć do 31 lipca, w jakiej 
kwocie fundusz sołecki będzie realizowany w 2015 roku, a w 2016 roku będzie zwrot.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że właśnie nie. Państwo mylą pojęcia. Pani 
Ania miała obligo złożyć do końca lipca wykorzystanie funduszu sołeckiego za 2013 rok.  
 
Radny Stanisław Wielgórski - zapytał, a zapotrzebowanie na 2014 do kiedy?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział,  że do końca września.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że ja widziałam takie pismo w którym było tak jak ja 
mówię.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że pan wójt nie zna ustawy.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że ja widziałam pismo. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że ja sprawdzę jeszcze raz, bo przychodzą, 
wiszą komunikaty do kiedy trzeba rozliczyć. 
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że rozliczenie 2014 roku trzeba złożyć w lipcu 2015 
roku. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak. Kolejno za 2014 w 2015 roku. A za 2015 
do końca lipca 2016.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie. W tym piśmie, które ja czytałam. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że pani skarbnik przyniesie.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że zobaczymy wydruk z Internetu. Więc była mowa,      
p. Elwira też czytała, że była mowa o rozliczeniu, o złożeniu wniosków o kwocie na 2015 rok     
z refundacją w 2016 roku.  
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że z kolei w 2016 roku będzie wiadomo,                     
że dostaniemy fundusz sołecki za 2015 rok. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie. Zwrot będzie. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że zwrot będzie w 2016.  
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Radny Mateusz Leszcyński - zapytał, to skąd gmina pozyska pieniądze sołeckie dla każdej 
wioski? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że własne.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że to są własne pieniądze.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że fundusze sołeckie to są nasze własne 
budżetowe pieniądze, po zrealizowaniu gmina dostaje 20%  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że może się ubiegać o refundację.  
 
 Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że refundacje w kwocie 20% i o te 
pieniądze chodzi. Po prostu, jeżeli my wyodrębniamy fundusz sołecki i go realizujemy to jakby 
nas za to nagradzają i budżet państwa 20% z tych pieniędzy zwraca.  
 
Randa Ewa Szydłowska – zapytała, ale jakie są terminy? Do kiedy ma być wyodrębnione?             
W ustawie wyszła nowelizacja. Można jeszcze powiedzieć, że pieniądze będą trochę nie tak 
teraz wykorzystane, dlatego że sołtysi też nie wiedzą jak te pieniądze wykorzystać. Nie było 
żadnego szkolenia, nawet to nam radnym by się przydało jakby pracownik urzędu gminy 
powiedział. W lutym weszła nowelizacja, na przykład można z dwóch lat fundusz połączyć, 
czy gminy mogą. 
 
Radny powiedział, że nie mogą. 
 
Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że jak nie można. Można.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że sołtysi doskonale o tym wiedzą,         
bo jak przychodzą i składają. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że nie wiedzą na co można, a na co nie można.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy któraś wioska nie składała funduszu 
sołeckiego?  
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że był fundusz sołecki tylko chodzi mi o to, żeby 
napisać większy projekt to sołtysi się kłócą, że musi być uzgodniony. Bo jak wychodzą na tą 
kwotę nie wykorzystamy. Nie można zestawić do momentu z dwóch lat.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że można. 
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że można, a ze mną się kłócą, że nie można. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że ja jeżeli mam jakieś wątpliwości odnośnie, chce się 
zapytać o fundusz sołecki to ja przychodzę do gminy i pytam.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że o tym chciałam powiedzieć. 
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Radna Halina Bardadin – powiedziała, że osoby, ja jestem zainteresowana. Proszę mi 
powiedzieć, ale tutaj też jest mowa o tym, że sołtysi nie wiedzą. Zawsze można się 
dowiedzieć. Ja nie mówię, że można, może należało by na zebraniu z sołtysami udzielić 
informacji odnośnie wykorzystania funduszu sołeckiego. Będzie sesja teraz z sołtysami, 
można wprowadzić do porządku obrad sesji punkt na temat funduszu sołeckiego, że można 
łączyć fundusze, żeby wszyscy wiedzieli, nigdy wiedzy nie za dużo. W kwestii przypomnienia 
wprowadzić do porządku obrad na następnej sesji odnośnie wykorzystania funduszu 
sołeckiego. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że myślę, że u nas nie było problemów 
aż takich dużych. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że no widocznie były, skoro pan tutaj twierdzi, że nie 
wiedzieli sołtysi.  
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że u mnie sołtys był święcie przekonany, że fundusz 
trzeba złożyć do końca września. 
 
Radny Ignacy Janczuk – zwrócił się do radnej Haliny i zapytał, od kiedy wie, że można łączyć 
bezproblemowo? 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że od dawna. Z tego co wynikło kiedyś na sesji.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że kto chciał, kto miał taką potrzebę to 
się dowiedział.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że oczywiście, że tak.   
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że o tym właśnie mówię. Jeżeli była taka 
potrzeba więc pytali, rozmawiali i uczyli. Ja nie widzę problemu.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że niektórzy, nie pamiętam jaka wieś, bo mieli 
inwestycje na wyższą kwotę więc połączyli.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że pani Ania powie jaka jest forma 
wykorzystywania funduszu sołeckiego. Kiedy można łączyć, czy można fundusz sołecki                 
z dwóch lat zbierać i robić w drugim roku za większą kwotę, czy nawet z trzech lat i w trzecim 
roku. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że rok budżetowy zaczyna się 1 stycznia, kończy 
31 grudnia. I to jest jak amen w pacierzu. Nie przenosimy funduszu z roku na rok.  Łączyć 
sołectwa od tego roku mogą łączyć się przy realizacji zadania jakiegoś, budowa drogi, czy coś 
takiego. Absolutnie nie może być tak, że fundusz sołecki niewykorzystany przechodzi na drugi 
rok.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że mówimy o łączeniu. Bo tutaj pan pytał o łączenie 
funduszu. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziałam, że można łączyć.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że rzeczy, które można robić na przykład,         
że wykonuje się z dwóch funduszy sołeckich jednego roku i później w pierwszym półroczu               
z drugiego i się projekt zamyka.  
 
Radny Mateusz Leszczyński - zapytał, czy aż do zamknięcia inwestycji, tak? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że to jest to co ja mówię. Że do 1 sierpnia trzeba 
wysłać. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że było wysłane. Jeszcze był czas po wysłaniu, 
dzwoniłam do p. Kanieckiej pytałam się, czy to jest wszystko w porządku. Pani powiedziała 
mi, że to jest wszystko w porządku, że nic więcej nie trzeba. I później następne, co poszło od 
nas to pismo. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że ma jeszcze jedna kartkę, dzisiaj nie wzięłam.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że ja pani pokarzę, co. Taką kartkę pani 
otrzymała. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że tak.  
 
Skarbnik Anna Blondyk – powiedziała, czyli zgadza się? Zgadza się. No właśnie i kiedy ja 
wysyłałam.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, a czym pani wysyłała? 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że pocztą.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy ma pani potwierdzenie?  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że musi być potwierdzenie. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że w książce jest korespondencyjnej                         
w poleconych. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że wszystkie pisma i rzeczy istotne są przesyłane 
za potwierdzeniem odbioru. Nie może być wysłane coś czego później nie możemy 
udowodnić. Tak samo jest z funduszem sołeckim, składany fundusz sołecki przez 
poszczególne sołectwa. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że skoro pani wysłała, czemu nie ma na tej liście? 
Czemu nie dostaniemy? Bo ja właśnie z tą panią rozmawiałam, że nie dostaniemy.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że ja będę. Wyjaśnię. Nie będę rozmowy 
nagrywał, ale uwierzycie, że jak wyjaśnię, czy nawet będę jechał przyjdziemy razem z panią 
Anią do Wojewody wyjaśnimy.  
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Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że ja proszę o informacje. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że chciałaby wyjaśnić jedną kwestię, 
najważniejszą. Wszystkie dokumenty zostały złożone w terminie. Tak?  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że tak jak już tłumaczyłam, rok 2015 pani nie 
przekazała nam dokumentów. Było pismo, które do 31 lipca, tam dałam tą teczkę z tym 
pismem, które mówi o rozliczeniu funduszu z roku 2014. Natomiast nie było mowy                         
o funduszu z roku 2015. I kiedy zadzwoniłam do pani 31 października i od nas poszło pismo.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, to jak pani tak napisała?  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że o funduszu roku 2015, natomiast pismo 
przyszło dotyczące roku 2014.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że to są dwie różne sprawy.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że ale jak to jest? Przekazywanej właściwemu 
wojewodzie przez wójta w roku poprzedzającym rok budżetowy na rok 2015. To czego to 
dotyczy? 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że funduszu sołeckiego? 
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, z którego roku?  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że fundusz sołecki zgodnie z ustawą kończy się 
2 lata wstecz.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że tutaj nie pisze dwa lata wstecz, tylko w roku 
poprzedzającym.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że tak. W roku poprzedzającym, dlatego że za 
rok  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czego dotyczy? 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że funduszu sołeckiego. 
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, ale którego roku? 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że 2015.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że no tak. Czyli właśnie na 2015 nie będziemy mieli tej 
dotacji.  
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, proszę panią, tutaj pokazuję pani pismo, bo tak 
jak rozmawiałam z tamtą panią i zadzwoniłam, powiedziałam, że 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że ja rozmawiałam w ubiegłym tygodniu.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że stąd też poszło pismo dalej.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, pani Aniu reasumując, rozmawiamy cały czas                     
o refundacji w 2016 roku za 2015.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że tak.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że nawet jak jest wszystko dobrze, to trzeba to 
wyjaśnić, żeby te pieniądze nie przepadły.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że stąd też wyjaśniam i pokazałam pani 
dokumenty, które wychodziły od nas do gminy. Nikt nie chowa głowy w piasek, bo pokazałam 
jakie było rozliczenie, w lipcu dzwoniłam do pani i pytałam się, czy jeszcze są jakieś potrzebne 
dokumenty? Odpowiedziała, że nie, absolutnie. A później było faktycznie, w następnym 
etapie wyszczególnione, więc zadzwoniłam do p. Kanieckiej i ona tutaj pisze do mnie: witam 
zgodnie z rozmową telefoniczną przesyłam formularze dotyczące funduszu wraz z instrukcją. 
W dniu 31 października przysłała do nas dokumenty.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że dopiero. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że wrócę za 30 minut pojadę po inne dokumenty.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że to może nie dzisiaj, bo to nie jest 
kwestia na pół godziny. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że to nie jest kwestia taka, żeby 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że zmieńmy już i wyjaśnimy . 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że tak. Pani Ania już dokończyła to pismo? Przesłała 31 
października dopiero formularz z instrukcją na 2015 rok.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że 31 października od nas wyszło pismo, które 
jest wypełnione tak jak poszczególne sołectwa mają.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że zgodnie z przydziałem.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że wysokość udziałów poszczególnych sołectw.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że to dopiero. Tak jak pani wcześniej mówiła, 
rozumiem, że nie wszystkie gminy dostały w tym terminie 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że tak.  
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Radna Halina Bardadin – powiedział, że w tym terminie,  w którym powinni złożyć.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że wyjaśnimy to, damy informację. Także się 
zacznie okres świąteczny, ludzie w Warszawie pewnie nie będą na tyle dyspozycyjni, bo to są 
rzeczy, które już dawno mają odłożone, ale w najbliższym czasie dotrę sam, będę z panią Anią 
i potwierdzimy państwu jaki jest stan faktyczny, w tym działaniu gminy, czy gmina będzie 
miała fundusz sołecki. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że będzie miała.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że powie odwrotnie. Gmina wydatkując 
pieniądze w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok, czy uzyska te wsparcie.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że rozumiem, że na razie sprawę 
funduszu sołeckiego zostawiamy. Zostawiamy na razie sprawę, bo jeszcze nie wyjaśnimy. 
Mamy jeszcze do przegłosowania dwie uchwały. Zmianę w budżecie . 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała treść uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 
15. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. 
 
Uchwała Nr II/8/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała treść uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy jest kosiarka do koszenia pobocza kupiona? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie jeszcze.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, a kiedy będzie? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że mam nadzieję, że jak czas pozwoli to 
zrealizujemy w tym roku.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, i co to będzie, do ciągnika? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że do sprzętu który już mamy. 
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czyli co tam mamy? 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że mamy traktory: Zetor, Ursus i coś tam 
jeszcze, trzy. 
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czyli do końca roku będzie? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że trzeba będzie kupić, bo jest zapisana                    
w budżecie.  
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy jeszcze jakieś pytania? 
 
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 
15. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. 
 
Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie gminy Stara Kornica 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że dostaliście państwo uchwałę                      
w sprawie regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków na terenie gminy Stara 
Kornica. Czy są jakieś uwagi do tego? 
 
Radny Wiesław Maciejuk - powiedział, że chodzi właśnie o pobór tej wody. A pieniędzy ile się 
otrzymuje? Bo wychodzi, że niektórzy pieniędzy coraz mniej.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że no tak. Deficyt jest.  
 
Radny Wiesław Maciejuk - powiedział, że może coś stworzyć żeby było uczciwie. Ja jestem za, 
bo ja się uczciwie zachowuje, ale są tacy co nie uczciwie.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że może odnieść się do regulaminu. To nie raz 
wójt gminy w sprawach wody się wypowiada, informacje na radzie gminy. Pierwsza rzecz to 
regulamin, ponieważ gmina nie ma takowego dokumentu, zgodnie z prawem, musi być                  
w gminie taki dokument, jak regulamin. Jest to zapis sposobu regulowania, dostarczania 
naszym mieszkańcom wody. Na bazie takiego regulaminu to będzie dalej trwało, tak jak jest 
uchwały dotyczące stawek i całego ogólnego rozliczenia, ale trzeba to sformalizować, 
żebyśmy mieli taki dokument, bo bezwzględnie musi być przyjęty przez Radę Gminy, bo to 
jest kompetencja Rady Gminy. Jeżeli chodzi o wodę sytuacja jest taka, że spore mamy, ja w tej 
chwili nie będę operował procentami, podsumujemy rok 2014 to wtedy już będziemy mieli te 
dane dokładne, faktycznie u nas w gminie jest duża rozpiętość miedzy ilością wody 
sprzedanej to jest, tyle ile obciążyliśmy za fakturę. Miedzy ilością wody sprzedaną, a ilością 
wody pobraną przez poszczególne ujęcia wody, czyli Wólka i Nowa Kornica. Jest ten temat nie 
raz już poruszany.  
 
Radny Mateusz Leszczyński - zapytał, na jaką kwotę? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że w tej chwili nie powiem na jaka kwotę, ale 
to są rzędu 30% -40%. Jest dysproporcja między ilością wody pobraną, a ilością wody 
sprzedaną. Różne mogą być przyczyny. U nas za licznik odpowiada właściciel. Liczniki tak jak 
służby mówiły niektóre są już po 10-15 lat nie wymieniane. Licznik na wodę, on ma ważność 
5 lat, mogą być z tego powodu błędy, jak też mogą być błędy takie, że ktoś ma na lewo, albo 
też pobierają z hydrantów. Bo ja mogę dokładnie wyliczyć, ile jest wyjazdów do pożarów 
samochodami strażackimi z naszej gminy i średnią z dokładnością do 5% mogę policzyć ile na 
to wody się zużywa. Także samochody strażackie to, aż takich dużych ilości nie zużywają         
w ciągu roku. Jest to temat, z którym trzeba się będzie wójtowi i radzie zmierzyć                      
w najbliższym czasie. Zobaczymy jak będzie to wyglądało teraz przy modernizacji ujęcia wody 
Nowa Kornica, bo tak jak tam rozmawiałem i analizowałem są tam zestawienia informacji, 
które mogą być przydatne jeżeli chodzi o analizę i cykl zużycia wody.  
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Radna Ewa Szydłowska – zapytała, a to o czym pan Wójt mówi, to w tym regulaminie ma 
ujęcie?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę? 
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy to o czym pan Wójt przed chwilą powiedział, czy to 
tutaj po prostu, o tych wodomierzach  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to musi mieć przełożenie później na umowy 
i uchwały. To nie zależy od mnie. Najpierw stawka, uchwała, umowa z odbiorcą. To jest tylko 
szkic taki jak ustawa.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że szczegółowe rzeczy będziemy ustalać.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, i to będzie gdzie? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że w umowie.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, w uchwale? Między odbiorcą  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że regulamin jest tylko pierwszym etapem, 
drugi etap stawki, zasady podejmuje rada uchwałą. A trzeci etap podpisanie zgodnie                   
z uchwałą przez wójta umowy z odbiorcą wody. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że albo aneksu do umowy. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że albo aneksu do umowy, to już tam pomijam. 
Jak są dobre to się aneksuje, jak są trzeba dodać zmiany to trzeba doskonalić tak, jak się 
prawo zmienia.  
 
Radny  zapytał, co ile są robione analizy wody? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że raz na pół roku. A odczyty są raz na kwartał.  
 
Radny Mateusz Leszczyński - zapytał, kiedy ostatnim razem były sprawdzane hydranty przy 
drogach, żeby można było sprawdzić? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że straż sprawdzała w 2014 roku.  
 
Radny Łukasz Kalużny - powiedział, że ze straży były sprawdzone. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak ze straży były sprawdzane w tym roku.  
 
Radny Łukasz Kalużny - powiedział, że straż była chyba zobligowana do sprawdzania 
hydrantów. 
 
Radny Mateusz Leszczyński - zapytał, a u nas sprawdzili?  
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Radna Halina Bardadin – powiedziała, że w ubiegłej kadencji ja sobie przypominam ten 
problem, też był. Należałoby tak, jak pan Wójt tutaj powiedział, nie rozwiązany został, do 
tematu musimy wrócić koniecznie, bo za duże straty gmina ponosi przy takim poborze wody. 
Pan Wójt tutaj nadmienił, że wodomierze są 10 letnie i też pamiętam rozmawialiśmy                   
o zakupie nowych wodomierzy, żeby już nie zdarzały się, takie tylko, tutaj chodziło o koszty. 
Czy to właściciel ma ponieść koszty wodomierzy, czy gmina? W każdym bądź razie do tematu 
będziemy musieli powrócić, bo ta sytuacja wygląda, jak wygląda, no za duże straty są tej 
wody. Coś będziemy musieli wypracować.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że ten regulamin to jest pierwszy etap.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że będziemy musieli poważnie się temu przyjrzeć.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że jak będziemy mieli regulamin dopiero 
będziemy 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że a ten pan co chodzi, spisuje liczniki no to też widzi, 
czy jest licznik stary, czy nowy. Też mógłby sobie odnotować. Nie może? 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że no właśnie. Spisać.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że to trzeba będzie opracować.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że no to trzeba będzie zrobić. Będziemy musieli to 
opracować.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że niektóre działają ileś lat, od chwili 
założenia.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ja bym chciał jeszcze spytać, chociaż to się nie wiąże              
z tym regulaminem, tylko teraz rozmawiałem z pewną osobą, człowiek, który prowadzi 
pieczarkarnie i on powiedział, że on ma droższą wodę jak wszyscy inni. Ja byłem mocno 
zdziwiony. Jak to się stało, że pieczarkarze, ich trzeba traktować tak jak rolników,                     
jak hodowców, jak wszystkich, no bo oni pobierają też duże ilości wody i nie można ich w ten 
sposób dyskryminować. Bo akurat ci dwaj panowie to wybili sami studnie. Ja byłem  
zdziwiony. Ja myślałem, że wszyscy mają w tej samej cenie wodę.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to było w komunikatach i takie były 
podejmowane uchwały przez 4 lata, powiem państwu jaka jest sytuacja, w tej chwili mamy 
stawkę wody dla gospodarstw domowych 1,80 zł  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że ustalaliśmy te stawki. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że a dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą 2,00 zł. To jest raptem 0,20 zł na metrze sześciennym.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że to nic, że 0,20 zł, ale mi się wydaje, że to jest taka 
branża jak rolnicze. Ale oni pobierają dużo wody. Jeszcze dodatkowo ich dyskryminować. No 
to jak to tak jest? Oni biorą bardzo dużo wody, to jeszcze im dołożymy więcej? Cieszmy się, że 
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oni biorą wodę. Bo tych dwóch panów się zdenerwowało tak mocno i wybili sobie sami 
studnie. Ja byłem zdziwiony mocno. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że jeżeli chodzi o pieczarki, to nigdy nie 
była traktowana, pieczarka to nie jest rolnictwo. To po pierwsze. Ale to jest dział produkcji 
specjalnej. Ale to jest kwestia do tego. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że jaką uchwałę podejmiemy.  
 
Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że no to nie wiem, czy on stracił, czy my? Po prostu tak mi 
tłumaczyli, że tak jest dobrze. To jest źle. Jak to się stało w ogóle?  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że ja nie tłumaczę, że jest dobrze. Tylko 
stwierdzam fakty, a stawki były uchwalane. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dodał, że co roku przez radę. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że rada uchwalała te stawki.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ja nie wiedziałem o tym.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że jak nie? Przecież podejmowaliśmy uchwały.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że tak to jest jak się nie czyta 
materiałów.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blonyk – powiedział, że była informacja, którą państwo otrzymujecie co 
roku.  
 
Radna Halina Bardain – powiedziała, że oczywiście i rada uchwalała stawki za wodę i za ścieki.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że oni są tak jak rolnicy.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że te stawki uchwala rada gminy, więc 
przy uchwalaniu następnym możemy się nad tym pochylić i wrócić do tematu. Czy ktoś 
jeszcze ma jakieś uwagi do tematu tego regulaminu ma?  
 
Następnie Przewodnicząca odczytała treść uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stara Kornica. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.   
 
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 
15. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. 
 
 Ad.pkt.8.p.p . Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że jeszcze trzy krótkie podania. Jedno 
jeszcze do poprzedniego Przewodniczącego skierowane z Komendy Powiatowej w Łosicach 
odnośnie zabezpieczenia środków w budżecie gminy. Podanie stanowi załącznik do protokołu.  
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że myślę, że dzisiaj nie będziemy 
podejmować takiej decyzji. Do zastanowienia się.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że daliśmy w tamtym roku 5.000,00 zł i znowu po 
kawałeczku. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że ma pytanie, czy była jakaś informacja za te   
5.000,00 zł? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- powiedziała, że ja nic o tym nie wiem. 
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, na co przeznaczyli? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że pisemnie nie przyszło. Nawet nie wiem,      
czy za samochód odebrali.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że co roku ta kwota jest większa.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że się zastanowimy. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że takie pismo wystosował  komendant            
do gminy Stara Kornica i do wszystkich sąsiednich gmin, na razie nie mam informacji, 
komunikatu żeby któraś gmina już do tematu przystąpiła. Tak jak było do tej pory, jeżeli będę 
miał informację to będę państwu na bieżąco informował jakie jest stanowisko poszczególnych 
wójtów i poszczególnej gminy, żeby wypracować wspólne stanowisko.  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, w poprzednim, w tym roku 5.000,00 zł daliśmy ze swojego 
budżetu. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że na samochód. Tak.  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, czy ma pan Wójt taką wiedzę jakie gminy jeszcze dały? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak. Nie chce pani skłamać, to mogę 
sprawdzić. Prawdopodobnie powiat, burmistrz i Kornica i nie wiem czy któraś jeszcze, nie 
wiem, muszę sprawdzić.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że i chyba wszyscy. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że możliwe.  
 
Radny - zapytał, na co te pieniądze były przeznaczone. Jest jakieś pismo? 
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, czy mamy jakieś potwierdzenie, czy faktycznie zostały na 
samochód? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że takie pieniądze wychodzą z gminy, na bazie 
konkretnych dokumentów. Jest podpisana z Radomiem umowa o przekazaniu środków,                   
w której to umowie pisze, że  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała na jaki cel?   
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odpowiedział, że na konkretny cel. Jeśli nie przedstawią 
dokumentów, to znaczy, że nie wykonali celu. Tak? 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że po zakończeniu roku przyjdą dokumenty, 
które będą świadczyły o wydatkowaniu środków.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że będziemy wiedzieli, czy te pieniądze zostały 
przeznaczone faktycznie na ten cel. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że teraz następne podanie pani Marty 
Korowajczuk, która zwróciła się z prośbą o wydzierżawienie działki położonej we wsi Szpaki 
Kolonia na okres trzech lat.  Podanie stanowi załącznik do protokołu.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że my to dzierżawimy od lat.  
 
Radny - zapytał, czy to jest przedłużenie dzierżawy? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - powiedziała, że tak. To jest przedłużenie dzierżawy. 
Trzeba przegłosować. Jak państwo uważacie? Bo ta pani jest dzierżawcą od lat tej działki. Kto 
z państwa jest „za” przedłużeniem tej dzierżawy?  
 
Głosów „za” było 15. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że następne podanie pana Bogdana 
Siwka z prośbą o wydzierżawienie działki położonej w miejscowości Kazimierzów na okres 
trzech lat. Podanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że ten pan też dzierżawi. 
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy też kontynuacja? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – odpowiedziała, że też kontynuacja.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że to pewnie tam co te brzózki, przy gospodarstwie. On 
zawsze to miał.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, kto z państwa jest „za” przedłużeniem 
dzierżawy? 
 
Głosów „za” było 15. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- powiedziała, że mamy jeszcze jedno podanie pana 
Marcina Wasilewskiego. Podanie stanowi załącznik do protokołu. 
Dodała, że to jest Wygon- Nowa Kornica. Tu jest dołączona działka, pan Wójt zna sytuację. 
Nie wiem, chcecie popatrzeć, proszę. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że oni są na etapie kupna tej działki. 
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy oni chcą tym odcinkiem do drogi głównej? A co jest 
tutaj? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to jest działka rolna.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy tam uprawia coś? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie. Tam nikt nie uprawia.  
 
Radna Ewa Szydłwoska – zapytała, kto wcześniej miał tą działkę jedną? A nie chce kupić? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie.  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, czyli nikt tej działki nie dzierżawi? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- powiedziała, żeby już zakończyć nie przedłużać. Jakie 
jest stanowisko radnych? Potrzebujecie się zastanowić?  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała,  że potrzebujemy się zastanowić.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- powiedziała, że tutaj konkretów nie mam. Ja poproszę 
na następną komisje, czy sesję żebyśmy wiedzieli, rozjaśnić.  
 
Radna Halina Bardiadin – powiedziała, że musimy wiedzieć.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że ja rozumiem że tej drogi gminnej jest 
tylko ten mały pasek, a tu jest siedlisko państwa Wasilewskich. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że musimy wiedzieć. 
 
Radny Stanisław Wielgórski - zapytał działki to ile jest? 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie wiemy. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że nie wiemy w porównaniu z tym. Panie 
Wójcie, my byśmy chcieli na następną komisję albo radę konkretniej.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że pan Wójt ma już informację.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tam jest 4 ary.  



37 
 

 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- zapytała, to znaczy cała droga? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak. Tej działki nr 804/4 tam jest normalnie 
szerokości chyba ze 4 metry. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- powiedziała, że no to normalna droga.  
 
Radny- zapytał, czy już zrobiona droga? Ale nie jego? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- powiedziała, że ale nie jego.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że w rejestrze gruntów jako grunt rolny.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że jako grunt rolny, ale nikt nie dzierżawi tego. To jest 
nasze.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to można w prost, jednym pociągnięciem 
uchwały zmieniali status tej działki na drogę. Bo odrolnienie to jest spora procedura. 
 
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że nie, tego się nie zrobi od ręki.  
 
Radny Stanisław Maciejuk - powiedział, że niech kupi.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że musimy się zastanowić.  
 
Radny Wiesław Maciejuk - powiedział, że jako drogę wprowadzić i udostępnić.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że tylko musimy się zastanowić.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że najprostszym rozwiązaniem to by 
było, gdyby on to kupił.  No naprawdę. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, jakie jest stanowisko rady? 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że poczekamy, odpowiemy, zastanowimy się. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że dobrze. A ewentualnie można powiedzieć 
zainteresowanym, że będzie podjęta informacja na następnej sesji. Nawet można podpytać, 
czy są zainteresowani kupnem. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że to by było najprostsze rozwiązanie.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak to zrobimy. Przekażemy informację,       
czy są zainteresowani kupnem. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że dla nas to by był tylko problem                    
i w przyszłości to samo. Ja jeszcze w jednej kwestii, ja żartowałam kiedy mówiłam, że radni na 
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te solary nie ten. Jak najbardziej jesteśmy mieszkańcami gminy i tak samo jak każdy inny 
możemy składać podanie o te solary. Także proszę mnie źle nie zrozumieć.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedział, że panie Wójcie mam pytanie jeszcze, bo chciałam 
zapytać o tą drogę „Schetynówkę” Kornica – Ostromęczyn - Szpaki,  czy będzie realizowana, 
czy nie będzie realizowana, bo żeśmy składali, pieniążki na tę drogę chyba były zostawione, 
zapewnione w budżecie. I co z tą drogą, bo chodzą głosy, że projekt nie zdobył odpowiedniej 
liczby głosów.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jest na 31 miejscu, 24 projekty powiatowe 
się zakwalifikowały, sprawdzałem chyba 4 dni temu. Lista jest ta sama. Skończył się okres 
weryfikacji, był wojewoda z dniem 2 grudnia, ogłosił listę ostateczną, przesłał                          
do Ministerstwa Cyfryzacji i Finansów na zabezpieczenie środków.  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, czyli co, będziemy mieli tą drogę?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że na ten moment nie. Lista jest przesłana          
do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Cyfryzacji jest następująca po weryfikacja, 
odwołaniach, była tylko zmiana na poziomie tego powiatu.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że my jesteśmy na 31 miejscu. Czyli nie będzie.  
 
Radny Mateusz Leszczyński - zapytał, a droga Wygnanki- Kiełbaski powiatowa, bo tam był 
przedstawiony projekt tej drogi? Będzie robiona, czy nie będzie na przestrzeni lat.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to od powiatu, ja wnioski składałem radnym     
i w komisjach jakie drogi mamy powiatowe, żeby ustalili, tak jak czytałem na sesji, w której 
kolejności jakie drogi trzeba zrobić ze względu na stan nawierzchni.  
 
Radny Mateusz Leszczyński- zapytał, kiedy będzie wiadomo, że te drogi się zakwalifikowały? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, ale do czego? 
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że no do remontu.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to już będzie decydować zarząd komisji 
budżetowej powiatu i rada powiatu. Ja jestem zawsze otwarty jeżeli zechcą, to myślę że stać 
nas żeby partycypować, tak jak wójt partycypował przez 4 lata na drogach powiatowych.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy jeszcze jakieś pytania? 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że tak. Ja mam. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że ja mam gości z zewnątrz, możemy tak 
powiedzieć, że pani Ania zapisze, a później ja to.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, ale dużo tych pytań? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że delegacja, osoby z zewnątrz umówieni, to 
ważne osoby, także ja wnioskuję i proszę to taż pani Ania zapisze.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy to są takie ważne sprawy, że już muszą 
być dzisiaj, czy ?  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, kiedy będzie Komisja Rewizyjna ?  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że przed świętami będzie. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że komisja budżetowa przed świętami 19-tego. 
 
Radny  Mateusz Leszczyński - zapytał, a wnioski można składać dziś, czy nie? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, do czego?  
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, bo ja chciałbym złożyć wniosek, żeby był zrobiony 
stan prawny z wiatami z tą szkołą w Wygnankach, bo stoi, niszczeje się rozwali niedługo. 
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, gdzie? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedział, że sprawa do przetargu, jeżeli chodzi o  
 
Radny Mateusz Leszczyński – powiedział, że mi chodzi o stan prawny wiat. Bo tam są dwie 
odrębne działki.    
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – powiedział, że stoi i niedługo się rozwali. Panie Wójcie, wie pan 
co. Szybciej pozyskamy inwestora jeśli scalimy razem. I szybciej to sprzedamy, niż oddzielnie.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie. Nowa była, czyszczona , działka ta jest    
w innym posiadaniu. Jedna należy do gminy, druga nie należy do gminy. I teraz kwestia 
znalezienia dokumentów, ponieważ ja takich dokumentów nie posiadam, służby nie znalazły, 
była opcja nawet taka, że nawet, że ten budynek szkoły, wiata jak była szkoła, to było 
przekazane pod Kobylany, czy Gminny Ośrodek Oświaty, czy coś. Nie ma w gminie żadnego 
dokumentu mówiącego, że gmina użytkowała szkołę i tą wiatę przez ileś tam lat. Gdzie mowa 
była przez cały czas, że budynek należał kiedyś do szkoły do Kobylan.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – zapytał, ale czyje to może być przejęcie budynku pod takim 
pretekstem, że nie był płacony podatek przez tyle lat i wziąć to przez komornika. No bo 
budynek stoi, tak? A podatek nie był płacony do urzędu gminy.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że z tego co pamiętam ci którzy byli        
w poprzedniej radzie to też pamiętają, że jak żeśmy sprawę jakąś podejmowali to się okazało, 
że to, tym zarządza Syndyk. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak.  
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Radny Mateusz Leszczyński – powiedział, że może ten Syndyk przekazał papiery, żeby było 
jaśniej co i jak.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że nie udostępnił.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – potwierdził, że nie udostępni.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że była kwestia podnoszona.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – powiedział, że wartość była na początku roku na 55.000,00 zł. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie. Wyceniona ostatnio było na              
32.000,00 zł, lub 38.000,00 zł.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – powiedział, że sama szkoła widzi pan Panie Wójcie.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że sama szkoła.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – powiedział, że tam jest gruba na 2 cm ściany.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, to pan napisze te podanie.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że jeszcze ja mam pytanie. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że proszę do protokołu ja muszę iść. 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, żeby nie zginęło moje pytanie.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że ja zapiszę i przekażę.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, żeby usłyszał.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, jeszcze Ewa coś chciałaś.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że ja poczekam.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że do komisji rozumiem. 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że pan Wójt nie chciał posłuchać, no trudno. Ja bym 
chciał wrócić na tematy, które trzeba wyjaśnić. Bo ja mam obsesję na punkcie prawnym                  
i uczciwości, dopóki tego nie 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że pozwól, że ci przerwę ustawa o samorządzie mówi    
o jawności finansów. Więc to nie jest  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, posłuchajcie o co mi chodzi. Chcę wrócić do tego tematu 
lokat, bo jak wiemy te lokaty wróciły do banku, także gmina jest, z odsetkami wróciły. I ja bym 
chciał aby to zastało ujawnione, te przelewy, które tam wróciły i mam jeszcze wniosek taki, 
aby urząd podliczył ile gmina zyskała. Czy to jest 1 zł czy to jest 100 zł, 1000 zł. Ja chcę po 
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prostu wiedzieć ile gmina zyskała, na tym lokatach. I proszę się odnieść do stopy 
oprocentowania, bo lokaty w naszym banku były 2,78 , 3,08 i 3,08 proszę się odnieść do sumy 
3,08 % tak jak było u nas. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie zgadzam się.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że chce żeby to było obliczone ile gmina tam zyskała,               
w stosunku do tych lokat. I chciałbym, żeby to zostało przekazane na piśmie wszystkim 
radnym i sołtysom na następnej sesji. I ja bym prosił też o udostępnienie tych lokat, znaczy 
tych przelewów dzisiaj, tutaj dla nas, tam dla rady. Żebyśmy mogli sobie też w domu na 
spokojnie policzyć i skonsultować to wszystko razem. Bo ta sprawa musi być wyjaśniona, bo 
ona, padło dużo słów, nie prawdziwych, trzeba to wyjaśnić. Kto po prostu się posługiwał tymi 
słowami, nie prawdziwymi. I chciałbym jeszcze żeby pan Wójt przekazał nam pismo, którymi 
się posługiwał w kampanii wyborczej bo on tam twierdził, że ulokował tam lokaty na 0,7 % 
więcej od tych lokat tutaj naszych. Ja bym chciał te pisma też żeby pan Wójt przedstawił,         
te         z których to wynika.  
 
Radny Stanisław Maciejuk  - powiedział, że ale to była kampania wyborcza.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że to nic, ale jeśli nie wyjaśnimy, będzie nam ciężko dalej 
współpracować. Prawda to jest prawda i jest tylko jedna.  
 
Radny Stanisław Maciejuk - powiedział, że ja nie wiem czy to nie są jakieś tajne rzeczy i nie 
jawne, to jak to, możemy tam udostępniać  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że w tej sprawie wszystko jawne, bo to na komisjach było.  
 
Radny Stanisław Maciejuk - powiedział, że to jakaś tajemnica może.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że są to fundusze jawne.   
 
Radny Stanisław Maciejuk - powiedział, że to ja najpierw powiem, żeby twoje   
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że ale to jest prywatne, budżet gminy to jesteśmy 
my wszyscy. To jest samorząd, nie ma że to jest czyjeś . 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ja zgłaszam taki wniosek. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że to jest bank, to nie jest gmina.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, dajcie powiedzieć jednej osobie.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że aby otrzymać, żeby zostały przedstawione te sumy 
tych lokat, które powróciły. One tam powróciły z odsetkami, także nie będzie problemu 
wyliczyć realny procent na jaki one były ulokowane. Ja chce wiedzieć tyle. Ile gmina uzyskała, 
czy nie uzyskała. I czy warte było całe te zamieszanie. Druga sprawa chciałbym się 
dowiedzieć, bo niedawno o tym się dowiedziałem na jakiej zasadzie są zatrudnione w szkole 
panie z obsługi, czyli panie te, które tam sprzątają. Bo z tego co wiem są zatrudnione na 
jakichś dziwnych pół etatach, jedna któraś etatu, a pieniądze, które tam zarabiają są bardzo 
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niskie, wręcz śmieszne. Chciałbym się dowiedzieć, wiem że personalnie tego tam nie można 
zrobić, ale chcę wiedzieć ogólnie. Załóżmy tam pracuje 7 czy 5 osób, jakie są stawki, ½ etatu 
zarabia tyle, cały etat tyle. Chce wiedzieć ile te panie tam zarabiają, bo ponoć pensje są 
bardzo niskie, bo jeżeli chodzi o nauczycieli to ktoś się upomni czy karta nauczycielka, czy 
związki, a ja chcę wiedzieć ile te panie tam zarabiają.  
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że jeszcze zaległe urlopy. Urlop jest niewykorzystany.  
Bo znam panią, która ma 100 parę dni niewykorzystanego urlopu i nie chcą jej wypłacić po 
prostu zaległego urlopu od 10 lat.  
 
Radny Leszek Muszyński- powiedział, że to przepadło. Nie może być dłużej niż z 3 lata. Po 3 
latach niewykorzystany urlop przepada. Dodał, że po 5 latach powinna iść na przymusowy 
urlop.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że zależy na jaką umowę ma ta pani.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że nie da się szkoły na pół etapu sprzątać, bo jak? Pół 
korytarza sprzątać, a pół zostawiać? I jeszcze druga sprawa, taka bieżąca, dzisiejsza, o tych 
solarach, tam dzisiaj, propozycja, ja na przykład bardzo sceptycznie podchodzę do takich 
spraw nagłych, bo co nagle to po diable, teraz ten okres tam zimowy, nie będzie sprzyjał 
robieniu tych solarów, czy nie warto zaplanować i się przygotować do następnego programu, 
te programy będą teraz duże na energię odnawialną. Bo na przykład tak, skąd pieniądze 
wziąć, pierwsze pytanie, skąd pieniądze wziąć na tą inwestycje, to jest jedna rzecz. Czy my 
jako radni od dwóch lat tam składamy propozycje, prośby o takie prace, gdzie w naszej ocenie 
są to prace w naszych wsiach najważniejsze. I my od dwóch lat nie możemy się doprosić o to 
co nam chodzi. Ja bym chciał, żeby w końcu w tej gminie nastąpiła taka strategia jakaś 
rozwoju i pilnowanie się po prostu tych wytycznych.  A nie to że wchodzi jakiś program, ja nie 
rozumiem tego. Teraz są te przydomówki to też idzie tam na wariata. Co to jest za robota jak 
teraz mróz. Jak  przyjdą do mnie to ja powiem, że nie mogę teraz. Bo to nie jest teraz robota 
na te inwestycje. Tak samo i na solary. To nie jest zimą do robienia takich rzeczy. I nie wiem 
czy warto sobie tam dokładać jeszcze takiego chaosu  do tych wszystkich spraw, które są i tak 
są jakie są. To jest tylko moja opinia. Czy warto czegoś zaplanować jakieś pieniądze pozyskać     
i dopiero potem realizować. Bo to, że ktoś ma w tej chwili jakieś środki no to dobrze, ale to 
jest czas bardzo krótki i to wszystko będzie pod presją. Pod presją czasu. A  co się robi pod 
presją czasu jest zawsze zrobione źle. To każdy z nas może powiedzieć z własnego 
doświadczenia.  
 
Radny - powiedział, że co do solarów, to okres zimowy nie jest aż tak negatywny, tylko te 
informacje są. No bo my mówimy o kwocie, którą trzeba zapłacić 2.000,00 zł, a nie znamy 
żadnych szczegółów. I wywieszając to ogłoszenie, czytający będzie zadawał pytanie o dalsze 
informacje. A my na dzisiaj nie wiemy nic, jakie zbiorniki będą i jakie w ogóle będą. 
 
Radna Ewa Szydłowska - powiedziała, że za te 2.000,00 zł.  
 
Radny - powiedział, że to jest za mało informacji. Może na następną radę, żeby była większa 
informacja co za te 2.000,00 zł będzie.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że wiadomo, że ogólna, bo nie zrobią dla 
8-osobowej rodziny takiego samego solara jak dla 4-osobowej rodziny. Dla mnie to jest 
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logiczne i normalne, że w miarę potrzeb. A jeżeli chodzi o środki, ja rozumiem, że o takie 
środki się składa wnioski jakie są ogłoszone nabory. I można czasem czekać i przeczekać,                
a w następnym programie na pewno będzie nabór wniosków na różne projekty, bo to się 
dopiero zaczyna, nie kończy ten okres. 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że mi chodzi o to, że już naprawdę te inwestycje, które     
ja wiem, nawet te przydomówki, to przecież ile to czasu trwa. Jak to jest. Taki chaos powstał 
po prostu. Zamiast robić przez ten czas, gdzie była ta pogoda sucha zeszło to na zimę. 
Wszyscy mi wmawiają, że jest luks.  I dlatego mówię, te wszystkie takie nagłe sprawy są nie 
przemyślane i one źle rzutują później. Także ja chciałbym, żeby to było coś przemyślane          
w końcu tak naprawdę. I żeby te prace, solary to jest tam robienie latem, wiosna, latem 
całym aż do jesieni. Przydomówki też tam tak samo. Ja mogę wam dać adresy ludzi, gdzie                                 
z poprzedniej edycji robione były przydomówki, tam już było kilka tak jakby reklamacji,          
są naprawiane, ale jest też wiele tam nie działa tak jak trzeba, ze względu, że robione były 
zimą.  Także my się zastanówmy, żeby jakoś tą gminę tak uporządkować i robić w tym czasie, 
kiedy jest czas na te wszystkie roboty.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że nie wiem. Jeżeli chodzi o moją wiedzę 
w tym względzie, bo ja no nie mam z tym nic wspólnego, ale my jesteśmy zobligowani  do 
rozliczenia w takim czasie, że możemy spokojnie zaczekać do wiosny, a skoro firma w tej 
chwili robi, to uznała, że jeszcze są takie warunki, że mogła robić. Jak było na plusie albo 0 to 
jeszcze dla budowlanki nie jest taki okres, że. No można się śmiać, można.  A jeżeli chodzi        
o jakieś tam, gwarancja to wszystko obejmuje.  
 
Radny Stanisław Wielgórski - zapytał, czy 100% jest w tym wypadku, że jak jest ziemia 
zmarznięta to na pewno nie jest dobrze.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że jest większe ryzyko.  
 
Radny Stanisław Wielgórski - powiedział, że bo jest ziemia zmarznięta, obsypywać będą   
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że na pewno są jakieś minusy.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedział, że do tego momentu, do dzisiaj. Bo dzisiaj 
jest mróz, do tego momentu nie mieliśmy jeszcze zimy. Nie oszukujmy się.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że z zimą to jest tak, że nie wiadomo kiedy przyjdzie.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że ja myślę, że jak przyjdą mrozy to oni 
nie będą tego robili. Jesteśmy w takiej sytuacji, że te przydomówki zdążą zrobić wiosną.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że tutaj pan Ignacy mówił, ja nie wiem, czy ja dobrze 
zrozumiałam go, odnośnie tych lokat w banku. Że pan chce, żeby gmina odniosła do 3,08. Kto 
proponował 3,08?  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że takie były tam lokaty  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, czyje to było oprocentowanie, którego banku? 
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Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że naszego. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, znaczy w Kornicy. Czy bank w Kornicy pani Aniu, na 
tamten moment dawał oprocentowanie 3,08?  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że musiałabym zajrzeć do dokumentów.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, to niech pani sprawdzi, czy na tamten moment, jak 
wójt ulokował pieniążki w innym banku. Od tej pory jak gmina do momentu. Bo tak, gmina 
ulokowała pieniążki w innym banku, dlaczego? Że inny bank dawał korzystniejsze warunki, 
korzystniejszy procent, niż nasz bank. Tak? 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że tak. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że tak to było. Więc ja bym chciała wiedzieć ile procent 
na ten moment dawał nasz bank Kornicki, a na ile procent pieniążki zostały ulokowane                      
w innym banku. W ten sposób. Dlaczego gmina ulokowała w innym banku? Ja myślę, dlatego, 
że tamten bank dawał wyższe oprocentowanie, niż nasz bank w Kornicy.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że teraz będzie bardzo łatwo wyliczyć procent ten realny, 
bo te pieniądze już wróciły.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że no tak. Ale wyjdźmy od czegoś. Ile nam dawał bank 
w Kornicy jako oprocentowanie, a jakie było oprocentowanie w banku. 
 
Radny Mateusz Leszczyński - zapytał, czy można było wyprowadzić pieniądze z gminy, bez 
zgody radnych czy nie? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - powiedziała, że tak. Można.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że można było.  
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że dziękuje, o to chciałem zapytać.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, pani Aniu, i jeszcze ile my zyskaliśmy, jaką kwotę 
zyskaliśmy na tym, jak ulokował wójt, gmina ulokowała w tym banku, a jaką kwotę byśmy 
uzyskali, jeżeli by ulokował w naszym banku, przy na tamten obecny procent.  
 
Radny Wojciech Baj - powiedział, że ja to chciałem spytać pani Ani, czy jakieś tam możliwości 
zmiany budżetu na przyszły rok jeszcze są, czy już nie ma? 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że będzie na komisjach budżet 19. Powiem tak, 
jesteśmy też ograniczeni, dlatego że nie za bardzo możemy nadwyżki budżetowe z lat 
ubiegłych, bo jeszcze nie mamy zamkniętego roku to jest raz. A drugie jest prowadzona 
inwestycja, która jest finansowo obciąża bardzo nasz budżet, bo to nie jest 100.000,00 zł nie 
200.000,00 zł, tylko to już są większe pieniądze. Przydomówki i modernizacja  stacji.  
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Radny Wojciech Baj- powiedział, że nie o to chodzi. Tylko, czy tam parę takich drobnych 
rzeczy. Żeby w przyszłym roku zrobić priorytet, bo to było przez ostatnie 4 lata zapomniane, 
to nie są kuriozalne pieniądze, ale to na następnej sesji powiem.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że na komisjach trzeba zgłosić i wtedy się 
wszyscy przyjrzymy.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy jeszcze jakieś pytania są? Czy ktoś ma 
jakieś uwagi, zapytania, wnioski?  
 
Radny Leszek Muszyński - powiedział, że ma jeszcze jedno pytanie. Bo dostajemy wnioski czy 
inne ogłoszenia, a na wsiach nie można tego wywiesić. Chodzi o jakiś zakup tablic 
informacyjnych. Żadna wieś tego nie ma. Tutaj w okolicach można dużą kupić, okrągłą. Żeby 
było też na gminy, bo są bardzo ładne tablice ogłoszeniowe.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że jeszcze ja jedną sprawę, realizacja zakupu piekarnika 
do kuchni, wiem że pani dyrektor to zgłaszała, ale ja po prostu, żeby o tym nie zapomnieć.   
 
Radny Wojciech Baj - powiedział, że raczej będziemy mieli na piekarnik.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy ktoś jeszcze? 
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że ja mam pytanie jeszcze jedno. Jakie były podjęte 
w ubiegłej radzie wnioski w sprawie tej drogi powiatowej w Wygnankach? Tam na kolonie 
Wygnanki, bo to mówili, że to jest droga powiatowa.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, na ten wasz Malinów. 
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że tak. Bo to miał być przekwalifikowane na drogę 
gminną. Właśnie nie wiem. Na czym ten etap. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że to jest droga powiatowa. 
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że chciałbym to wyjaśnić, bo to prowadzi do nikąd.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że to było omawiane.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Huińska – zapytała, czy jeszcze są jakieś pytania, wnioski? 
 
Radny Stanisław Wielgórski - zapytał, bo u nas miał być chodnik przy szkole do kaplicy, tam 
zapisane jest.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że to jest droga powiatowa. 
 
Radny Stanisław Wielgórski - powiedział, że w Koszelówce wszystko jest, tylko chodnika nie 
ma. Droga się rozpada. Ludzie jeżdżą codziennie, samochody łamią i chodnik jest robiony, 
jakaś kosmiczna suma wpisana, a droga jest nie robiona.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, a z czego był robiony ten chodnik?  
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Radny Stanisław Wielgórski - powiedział, że ma być robiony.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy z funduszu sołeckiego? 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że nie.  
 
Radny Wojciech Baj - powiedział, że są ważniejsze sprawy.   
 
Radny Mateusz Leszczyński- jeszcze mam pytanie w sprawie tych korektorów. Chodzić po 
prostu do ludzi, pytać, zapisywać na listę? Czy się wstrzymać jeszcze? 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że nie. Ogłoszenie powiesić.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że powiesić ogłoszenie, ludzie sami 
zadecydują, czy chcą, czy nie.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że jeszcze ja bym chciała zapytać. Bo na którejś                     
z ostatnich sesji w poprzedniej kadencji rozmawialiśmy na temat tych lamp oświetlenia tego 
we wsiach. I była uchwała, żeśmy to głosowali, że to będzie realizowane. Natomiast                         
w niektórych wsiach tak jak w Czeberakach należało wystąpić do zakładu po dodatkową 
dokumentację. Czy gmina już wystąpiła, coś w tej sprawie zrobiła, w sprawie tych lamp? Też 
bym chciała żeby pan wójt się ustosunkował, do tego na następnej sesji. Bo trzeba pewne 
sprawy monitorować, skoro już podjęliśmy temat, że robimy kompleksowo, więc trzeba. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że nic się nie dzieje.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że dlatego podnoszę ten temat, w celu monitorowania, 
czy coś podjęło, jakieś działania w tej sprawie, czy nie.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że nie wiem. Zapytamy. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że proszę zapytać. 
 
Radny Wiesław Maciejuk - powiedział, że u nas był za czasów piękny ten chodnik zrobiony na 
Nowej Kornicy, ale teraz widzę, że już się źle dzieje. Krawężniki są po prostu przechylone, 
wysypuje się kostka , zarastają tam, żeby jakoś zmobilizować tam ludzi, żeby o to dbali. Ale są 
wjazdy, a obok wjazdów. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że jak zarastają to właściciel posesji dba o chodnik. 
 
Radny Wiesław Maciejuk - powiedział, że ja dbam. Tam u siebie wszystko sprzątam.  
 
Radny Łukasz Kalużny - powiedział, że Kom - Gaz nie chce opróżniać tych koszy na Nowej 
Kornicy.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, a czemu? Co mówią? 
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Radny Łukasz Kalużny - powiedział, że nie wiem. Tylko po prostu dla mnie zgłaszał jeden 
mieszkaniec Kornicy, że nie chcą, bo dla nich za to nikt nie płaci, czy coś takiego.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że jak to, od tych naszych 
 
Radny Łukasz Kalużny- powiedział, że z tych co są montowane w niektórych miejscach,           
na stojaczkach.  Powiedział, że dwa są u nas i ostatnio nie wiem,  wójt zwrócił uwagę, tyle co 
było widać to Kom-Gaz zabrał, a resztę zostawił dla ptaków.  
 
Radny Tadeusz Ilczuk - powiedział, że trzeba samemu wysypać, worki postawić i wtedy 
zabiorą.  
 
Radny Łukasz Kalużny - powiedział, że no dobrze, no można, ale to mało poważne. Albo 
zabierają wszystko, a nie zostawić. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że trzeba ustalić w końcu, żeby było jasne.  
 
Radny Wojciech Baj - powiedział, że pismo do nich napisać i wszystko na temat.  
 
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – 
zamknęła obrady II Sesji Rady Gminy o godzinie   13.15.  
 
 

Protokołowała                                                                                     Przewodniczyła 
 

Marzena Gromysz                                                                          Elwira Hulińska 
 
 

 

 

 

 

 




