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                                                P R O T O K Ó Ł   Nr III/2014 

z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 30 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 - otworzyła obrady II Sesji, powitała Wójta Gminy 
Kazimierza Hawryluka, Skarbnik Gminy Annę Blondyk, radnych powiatowych, sołtysów, 
radnych, panią dyrektor. 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. Budżet Gminy na 2015 rok: 
- Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w sprawie 
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Kornica projekcie uchwały budżetowej na 
2015 r. 
- Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w sprawie 
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Kornica projekcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018, 
- uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018, 
- uchwalenie budżetu Gminy Stara Kornica na rok 2015, 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2014-2017, 
- zmiany w budżecie gminy na rok 2014, 
- uchwalenie planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na rok 2015, 
- zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2015 r., 
- uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015r., 
- zatwierdzenie i realizacja Gminnego Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Stara Kornica na 
lata 2015-2017, 
- wyrażenie zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara 
Kornica, 
- wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,  
- wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Stara Kornica. 
7. Wnioski i interpelacje radnych.  
8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
9. Sprawy różne i wolne wnioski.                                                                                           
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10. 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 II/2014 z dnia 30 grudnia 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 z istotnych spraw, które miały miejsce, czy 
mają miejsce to przebudowa ujęcia wody modernizacja Nowa Kornica jest już mocno 
zaawansowana, bo już pracuje nasz układ wodny na nowych pompach hydraulicznych, prace 
dalej są kontynuowane, budynek z zewnątrz, tak jak ktoś tam był, jest ocieplony, prace idą 
wewnętrzne, są mocno zaawansowane, także realizacja modernizacji ujęcia wody Nowa 
Kornica na pewno będzie zrealizowana w terminie, tak żebyśmy my spokojnie, jako gmina 
mogli się z tego przedsięwzięcia rozliczyć. Tak samo jak i przydomówki już jest wykonane 
ponad 50 sztuk, także prace idą, teraz akurat są przerwane, bo jest okres taki świąteczny i też 
nie ma tutaj żadnych zagrożeń, że te terminy nie będą dotrzymane. Wykonawcy, jak 
rozmawiam często i pytam o te kwestie, to spokojnie mówią, że zrobią przed czasem. Rzecz 
jeszcze istotna z punktu widzenia budżetu, były negocjacje robione jeżeli chodzi o cenę 
dostawy energii na 2015 rok, bo gmina wcześniej miała obniżone ceny od 2013 roku na 
półtora roku. Wtedy zyskaliśmy ponad 10.000,00 zł oszczędności. Teraz udało się 
wynegocjować kolejną obniżkę cen energii. Też z tego tytułu gmina w roku 2015 będzie 
miała kilkadziesiąt tysięcy oszczędności. Oszczędności jest to istotne, bo udział w budżecie                
i wydatkach gminy, jeżeli chodzi o energię elektryczną jest też istotne, znaczące. Nie będę 
dużo czasu zabierał, tutaj takie działania się toczą, chciałem o tym poinformować. Nie tak 
dawno była komisja, rozmawialiśmy o innych sprawach. Także ja w tym momencie dziękuję    
i proszę Przewodniczącą o dalsze prowadzenie.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że jeżeli jakieś pytania to na koniec. 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ja bym na bieżąco chciał zapytać, czy ze strony gminy 
jest nadzór nad budową przydomowych oczyszczalni  ścieków w tej chwili? Bo dwie osoby do 
mnie dzwoniły z takim zapytaniem, jak to ma wyglądać, jakie to mają być te drenaże, ile 
metrów sześciennych kruszywa i nie potrafiłem odpowiedzieć. Chciałbym, aby została 
przedstawiona specyfikacja, być może teraz zlecić służbom, żeby na koniec sesji kto chce z 
radnych, czy sołtysów otrzymał taką specyfikację, żeby wiedzieć jakie po prostu, jak ma ta 
budowa tam wyglądać, jaka ma być głębokość tych drenaży, ile tego kruszywa, no bo ludzie 
się, tam dochodzą głosy, że jednak są robione metodą oszczędnościową, a nikt nie wie jak to 
ma naprawdę wyglądać. I chciałbym, żeby taka specyfikacja została udostępniona temu, kto 
chce. I jeszcze drugie mam pytanie od razu, bo widzę dzisiaj się szykują do budowy tych 
przydomówek, czy pan uważa, że to jest dobry czas? Dzisiejszy dzień na budowę takiego typu 
instalacji. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, żeby doprecyzować o jaką specyfikację chodzi, 
jeżeli chodzi o  
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Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że wykonania tych robót. Co wchodzi w wykonanie tej 
przydomówki, bo to, załóżmy, czy zbiornik ma być na podstawie betonowej, czy na 
podstawie podsypce, czy na ziemi, czy drenaż ma mieć głębokość 50 czy 70. Taka 
specyfikacja, która każda, nie wiem czy ja fachowo mówię specyfikacja, po prostu taki opis 
wykonania robót, zakresu robót. I ile ma pójść metrów sześciennych tego kruszywa.               
Bo wiem, że dobrze wykonana instalacja, będzie trwała przez lata, a już mamy, 3 raz robimy 
te przydomówki i te dwa ostatnie były tak sobie wykonane, no źle.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, źle, to w jakim sensie i jaki był udział procentowy 
instalacji, które były poddane naprawom, w kontekście 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że już nie wracamy do wcześniejszych, ja pytam                   
o dzisiejsze. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że pan mówi to trzeba doprecyzować.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że pan wie ile jest.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że czego? Ja wiem ile było reklamacji, bo sam 
załatwiałem w ramach gwarancji.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ja pytam tylko o tę budowę dzisiejszą.                                      
O przedstawienie nam tej specyfikacji. Jak to ma wyglądać, bo ja nie wiem jak powiedzieć 
komuś, kto do mnie dzwoni w tej sprawie.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że rzecz jest oczywista, kierować do 
pracowników służb budowlanych, pewnie pan powinien wiedzieć jest w tym przedsięwzięciu 
5 różnych rodzajów oczyszczalni, które zostały zaprojektowane przy tej budowie. I teraz żeby 
wytłumaczyć, każda jest inna, u każdego mieszkańca jest inny rodzaj przydomówki. Bo to od 
gruntów zależy, wielkości zbiornika etc. To nie jest tak robione, że jest jeden rozmiar i na 
jednych warunkach technicznych robiona jest przydomówka. Także uważam, że jeżeli ludzie 
pytają, to jak najbardziej proszę przekazać niech się zgłoszą do pokoju nr 10, tam panie radny 
jest lista osób, jest dokumentacja projektowa techniczna narysowana na każdą 
przydomówkę, przepraszam, u każdego mieszkańca z podanym nr posesji, na której to ma 
być robione. Nie wiem, czy odpowiedziałem wystarczająco, jeżeli pan jest zainteresowany to 
może pan pójść i poprosić panią Irenę żeby dała 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ja mam pytanie, czy jest ścisły nadzór urzędu gminy na 
budowę tych przydomówek? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jest inspektor nadzoru, który zajmuje się 
wspólnie z pracownikami nad realizacją tego przedsięwzięcia.  
 
Radny Ignacy Janczuk – zapytał, czy ten inspektor jest przy budowie każdej przydomówki? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że na to pytanie teraz nie odpowiem, muszę 
sprawdzić.  
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Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ja bym chciał to po prostu wiedzieć, z tego względu,     
że ludzie mają, są już głosy, że jednak pewne prace się nie podobają tam ludziom.  
 
 
Sołtys wsi Dubicze Eugeniusz Kiryluk - powiedział, że wykonawca wchodząc na teren budowy 
projekt powinien przedstawić i dzisiaj projekty są. Mało tego, jeszcze jak robione były            
te pierwsze u nas, każdy dostał instrukcję jak powinna być wybudowana i użytkowana.               
I to powinno na wstępie być.  Bo jeśli wchodzi ktoś na budowę, proszę uprzejmie tak ma        
u pana być i tak zrobimy.   
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że nie można informacji uzyskać po prostu i oni zrobią 
tak jak uważają, że zrobią dobrze to ja tak jak mówię. Ale załóżmy nikt nie wie jak to ma być 
wykonane.  
 
Sołtys wsi Dubicze Eugeniusz Kiryluk - powiedział, że tutaj najważniejsze jest trudny teren, 
ma być ta podsypka duża i o to tylko chodzi i tu kombinują.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że przyjrzy się tematowi. Szanowni Państwo, 
myślę że  
 
Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że tu trzeba interweniować, a nie się przyjrzeć tylko.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że przyjrzę się, czyli poproszę, spotkanie 
zrobię i pierwsza rzecz, jeżeli wchodzi inwestor na budowę, tak jak wszystkie inwestycje        
są robione to wykonawca on ma ze sobą dokumentację, myślę, że tutaj, jeżeli idzie                
na budowę służby, kierownik ma ze sobą komplet dokumentów projektowych, żeby wiedział, 
na podstawie, czego, w którym miejscu ma być zlokalizowane. Jest narysowane miejsce 
lokalizacji itd., także to musi być kierownik, który idzie z dokumentacją i w ten sposób 
pokazują, wyznaczają miejsce usytuowania, tak jak zostało zaprojektowane na etapie 
projektowania.  
 
Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że najlepiej jakby ta specyfikacja była udostępniona.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jest, w urzędzie gminy. 
 
Radny Ignacy Janczuk – zapytał, czy każdy może zajść i bez problemu otrzymać informacje? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak. Może wziąć, przejrzeć dokumentację 
tak jak została opracowana i w którym miejscu zlokalizowana przydomówka u każdego 
gospodarza.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że chodzi o te drenaże. Na tych drenażach jest po prostu, 
ludzie uważają, że są za wąskie i za mało idzie tam kruszywa. I to wszystko, takie są uwagi 
ludzi.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że w takim przypadku kierować do pani 
Ireny. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak. Służby budownictwa mają projekt 
indywidualny na każdą przydomówkę, na każdego gospodarza. Każdy mieszkaniec, bo były 
takie osoby, przychodzą, pytają, rozmawiają, pokazują służby normalnie plan map, bo to nie 
jest. Szanowni Państwo, powiem tak obrazowo, Wyrzyki i w Wyrzykach było do 
wybudowania 5 przydomówek, to nie jest mapa całych Wyrzyk, tylko to jest mapa 
szczegółowa na tą posesje, na te gospodarstwo, gdzie będzie w określonej skali szczegółowo 
rozrysowana lokalizacja, umiejscowienie całej infrastruktury związanej z budową 
przydomówek. Po skończonej sesji wykonam telefony do wykonawcy i inspektorów i będę       
o tym rozmawiał.  
 
Radna Ewa Szydłowska –zapytała, planowany termin zakończenia  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, czy przydomówek? 
 
Radna Ewa Szydłowska- powiedziała, że tak. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak jak mówiłem wiele razy, w połowie 
maja.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy jeszcze jakieś pytania?  
 
Ad.pkt.5.p.p. Budżet Gminy na 2015 rok. 
 
Uchwała Nr Si.561.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                            
w Warszawie w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stara 
Kornica na rok 2015 wraz z uzasadnieniem. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że zaplanowaną nadwyżkę budżetową                       
w kwocie  44.005,42 zł przeznaczenie miało być, z przeznaczeniem na lokaty terminowe, ale                
w chwili składania dokumentów odpowiedziano, że na lokaty terminowe nie może być 
przeznaczona nadwyżka budżetowa. W związku z powyższym został wycofany załącznik i stąd 
też nie ma tej nadwyżki budżetowej w rozchodach. Klasyfikacja opłaty śmieciowej                         
w podziałce 75615 i 16, czyli tam gdzie się umieszcza wszystkie podatki i opłaty od 
podmiotów prawnych i od osób fizycznych. Taka była w poprzednich latach wola RIO, 
faktycznie było pismo, ale temat był podnoszony już w ubiegłym roku przy składaniu budżetu 
i pracownicy izby orzekli, że jednak te działy 75615 i 16 będą bardziej stosowne niż dział 900 
90002. W uzasadnieniu do uchwały budżetowej wykazano subwencję ogólną 7.273.919,00 zł 
tutaj faktycznie jest błąd, dlatego, że subwencje równoważące w kwocie 5.690,00 zł w planie 
nie ma. Bazowano to po prostu, materiały opracowywano na ubiegłym roku i taki błąd 
techniczny wkradł się do materiału. W uzasadnieniu w podziałce 754 wykazano,                      
iż zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne zostały określone na kwotę 11.775,00 zł       
a wykazano 5.010,00 zł zostały wykazane na kwotę 5.010,00 zł i tak jest                                      
w materiałach.  Nie wiem dlaczego jest taka uwaga zawarta. Tutaj, jeżeli chodzi o zmianę 
paragrafów faktycznie kwota 954.000,00 zł, czyli to co dajemy, planowana jest dotacja dla 
Starostwa Powiatowego. Zaplanowane było w paragrafie 605 powinno być zaplanowane                 
w paragrafie 630,  tak jak w załączniku inwestycyjnym i analogicznie w kulturze, tutaj też 
zaplanowano 606 a powinien być paragraf 605, jako wydatki inwestycyjne, a nie jako zakupy 
inwestycyjne w jednej świetlicy, którą realizujemy w ramach funduszu sołeckiego. 
Natomiast, jeżeli chodzi o fundusz sołecki, w załączniku wydaje mi się, że tam jest określone, 
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którą świetlicę remontujemy, czy modernizujemy. Nie ma tego przy drogach, dlatego że przy 
składaniu funduszu sołeckiego sołectwo nie określa nr. drogi, którą chce modernizować. Stąd 
też nie ma ściśle sprecyzowanego, pisze modernizacja dróg gminnych we wsi np. Dubicze,   
ale po prostu do robót na rok przyszły uściślimy to, żeby każde sołectwo chcąc, o ile będzie 
podjęta uchwała w sprawie funduszu sołeckiego, jeżeli zechce modernizować drogę to musi 
określić, na jakich działkach, w jakim kierunku ta droga będzie, żeby uszczegółowić. Czyli to 
są te uwagi odnośnie budżetu gminy. Oczywiście odnośnie projektu. Oczywiście w planie 
budżetu naniesiono te zmiany zgodnie ze wskazówkami, czyli opłata śmieciowa została 
przeklasyfikowana do działu 90002, równoważąca subwencja wielkość dochodów w kwocie 
5.690,00 zł została zmniejszona i poprawione zostały paragrafy, to co planowane jest dotacje 
dla Starostwa Powiatowego na drogę 954 z paragrafu 605 na 6300, to samo jest                      
w świetlicach, że też jest poprawiony paragraf z 606 na 605, bo modernizacja budynku 
świetlicy to będzie wydatek inwestycyjny, a nie zakup inwestycyjny, zgodnie ze wskazaniem.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, co z tą nadwyżką? Nie można jej na lokaty przeznaczyć? 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że nadwyżki budżetowej w tej chwili nie ma, 
dlatego że w tych materiałach, które Państwo otrzymaliście jeszcze zostały naniesione 
poprawki do projektu budżetu. Zostały dochody zwiększone o kwotę 60.268,00 zł, bieżące 
natomiast zwiększono o kwotę 340.683,00 zł. Zwiększenie dochodów bieżących wynika            
z ustalenia planu podatku od nieruchomości, jaki gmina będzie wnosiła od wszystkich dróg 
gminnych. I to jest różnica 340.683,00 zł, tyle gmina będzie płaciła dla siebie podatku             
od nieruchomości za drogi gminne, ponieważ jest to nasza własność i taki podatek musimy 
odprowadzić. Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 280.415,00 zł. Wynika          
to ze zmniejszenia dotacji na przydomówki i stację, dlatego że zastała podpisana umowa                   
na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizację stacji, w wyniku umowy 
jest to zadanie mniejsze w porównaniu do  planu, w porównaniu do dokumentów, które 
składaliśmy w urzędzie marszałkowskim i stąd też jak zadanie się zmniejszyło, czyli wielkość 
uległa zmniejszeniu to proporcjonalnie ulegnie również zmniejszeniu dotacja, którą 
otrzymamy na powyższe zadanie. I stąd też tutaj zmniejszono o kwotę 280.415,00 zł z tego 
zadania.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że my nie mamy tego wyjaśnienia. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie mamy tego w dokumentach.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że w dokumentach Państwo tego nie macie, 
dlatego że projekt budżetu był czytany, zmiany zostały wprowadzone na bieżąco w dniu 
wczorajszym, czy też przedwczorajszym. Bo to wynika z realizacji, no po prostu z bieżącej 
realizacji.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że jeszcze raz jakby pani mogła, zmniejszenie dochodu 
o 280.   
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że tak, czyli dotacji na przydomówki 
280.415,00zł.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy jeszcze jakieś pytania? 
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że to samo analogicznie zrobiono po stronie 
wydatków. Czyli jak są zmiany po stronie dochodów, muszą być również zmiany po stronie 
wydatków. I wydatki zostały zwiększone o kwotę 104.273,42 zł, bieżące zostały zwiększone   
o kwotę 161.554,81 zł, majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 57.281,39 zł. I teraz na te 
majątkowe zmniejszenie co wchodzi. Przydomowe oczyszczalnie ścieków zmniejszono                  
o kwotę 472.281,39 zł. Natomiast zostały zwiększone, czyli wprowadzone do budżetu droga 
Rudka za lasem kwota 380.000,00 zł to jest dalsza kontynuacja, gdzie był wykupiony grunt              
i droga będzie dofinansowana i utwardzenie placu manewrowego przy budynku SP Stare 
Szpaki. Roboty dodatkowe zamienna kwota 35.000,00 zł. Zwiększamy tą kwotę również                  
w wydatkach 2014 roku, ale takie poszły materiały do Państwa. Bo kiedy były pisane 
materiały, tak należało ująć, ponieważ wydawało się, że będzie to zrealizowane. Natomiast   
w tej chwili to co tam wprowadziliśmy, ale to przy omówieniu zmian na 2014 rok to 
domówię,  nie potrzebne jest to zwiększenie, dlatego że wykonawca po prostu fizycznie nie 
będzie mógł tego zrobić, może i fizycznie zrobię ale to jest tak, wprowadzamy do budżetu 30 
grudnia, to może być w tym dniu dopiero podpisana umowa, czyli aneks do umowy i za jeden 
dzień to wykonawca nie jest fizycznie w stanie zrobić tego, także formalnie to będzie 
zrealizowane w 2015 roku. Czyli takie zmiany zostały naniesione do budżetu i takie same 
zmiany również będą miały odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  
 
Rady Mateusz Leszczyński - powiedział, że chciałby zapytać o coś.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, tak, proszę. 
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że odnośnie Szpak właśnie, ten plac był utwardzony 
przecież i zerwany  i na nowo położony?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak. Bo tam opcja była taka, że planowane 
były pieniądze z funduszu sołeckiego, żeby go pokryć jeszcze raz  
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że nie trzeba było zrywać, tylko pokryć.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział,  to znaczy w sensie pokryć, czym? 
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że asfaltem.   
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak, tylko budowa, projekt był złożony              
z zewnątrz, środki będą zewnętrzne, uznają, że jak już zrobić, zrobić to w takiej opcji, bo tam 
jest podbudowa głęboka, kostka 8 cm także, żeby nie było już takiej sytuacji, że po 5 czy 10 
latach ten asfalt będzie się kruszył. Bo to jest realizowane w ramach wniosku złożonego 
przez gminę i będzie to sfinansowane do tego przedsięwzięcia z Urzędu Marszałkowskiego. 
Bo tak wydatek będzie faktycznie dużo niższy niż położenie nawet gdyby pozostał przy starej 
technologii tylko położył asfalt. Opcja jest taka, że tam nie tylko położenie asfaltu na tej 
nawierzchni, która była tylko zagospodarowaniem całości terenu przed budynkiem. Opcja 
jest taka, że tam w dokumentacji jest wymiana ogrodzenia, bramy wjazdowej na ten plac, 
tam też była modernizacja tych schodów. W związku z tym, że się pojawiła opcja ze środków 
zewnętrznych i to jak mówiłem na radzie, że te środki, które były do podjęcia one nie mogły 
być wykorzystane na inne cele drogi, czy świetlice miały być wykorzystane właśnie do 
rewitalizacji centrum miejscowości.  
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Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że nie wiem czy dobrze zrozumiałem teraz znowu są 
przeznaczone pieniądze na budowę drogi w Rudce na następny rok? 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że tak. Dlatego, że droga będzie dalej  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że rozplanowana  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ale no przecież w tym roku w Rudce zostało robione za 
300.000,00 zł droga i jest zaplanowana jeszcze droga, która też będzie, znaczy to już na 
terenie Popław, ta do pana Łaskiego, ale przecież tu my też chcemy dróg, czy nie można 
jakimiś etapami robić. Skoro w Rudce została zrobiona droga to niech poczekają z rok, czy ze 
dwa i następnie tam kontynuować. To jak wy nas traktujecie tutaj, nie rozumiem tego. Ja się 
upominam o drogę już trzeci rok jest odłożona, a tu się robi z marszu. Z marszu się robi drogi. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, ma pan drogę na myśli jaką? 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ja się starałem też o tą w Rudce, ja nie mam nic 
przeciwko temu. Ale też przecież są inne drogi, są inne wsie.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, niech pan wskaże to co pan mówi, stara się 
pan o drogę u siebie, czy o jaką się pan drogę stara.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że pan wie o jaką. Tutaj o połączenie drogi, która jest 
robiona tam od państwa Chwedczuków  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  a wie pan ile za lasem mieszka i zabudowań jest w Rudce?  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, ale pan mi nie porusza takich rzeczy,  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, no ile? Nich pan powie.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że droga która została zrobiona teraz myślałem, że ona 
zostanie zrobiona za lasem. Po prostu tam też duży przekręt. Ja głosowałem za droga tam za 
lasem, a została zrobiona przed lasem. I teraz znowu tam za lasem.  
 
Radny Tadeusz Ilczuk – powiedział, że tam za lasem nie była zrobiona, ponieważ nie było 
wykupu działki, nie dało się tego połączyć.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ja to rozumiem.  
 
Radny Tadeusz Ilczuk – powiedział, że była zrobiona w połowie, a druga część realizowana          
w następnym roku.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ja Ciebie rozumiem i zawsze Ciebie wspierałem. Czy 
nie uważasz, że są inne wsie, które czekają na drogi?  
 
Rady Stanisław Wielgórski – powiedział, że w Koszelówce też są potrzebne drogi. 
 
Radny Tadeusz Ilczuk – powiedział, że my też czekaliśmy ze 4 lata.  
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Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że w tym roku została zrobiona za 300.00000 zł droga.  
 
Radny Tadeusz Ilczuk – powiedział, że ona miała być w pierwszej wersji zrobiona za lasem, 
ale że nie było działki.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że tak. My dostajemy numer działki, a nie wiemy o co 
chodzi. Nam nic numer działki nie mówi, w tych naszych materiałach. I my nie wiemy, 
konkretnie musimy mieć zapisane co to jest. Chodzi o wszystko. Tu jest napisany nr drogi, nr 
działek, w tych materiałach nie mamy doprecyzowanego.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że tu są wszystkie działki, które były 
włączone.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że tak, omawialiśmy, tylko że jak dostajemy materiały, 
to my nie wiemy dokładnie o co chodzi, gdzie to, o co to chodzi.   
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- zapytała, dlaczego?  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie. Po prostu trzeba doprecyzować w materiałach, 
konkretnie napisać.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że z 10 razy powtórzyć.  
  
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że wszystko pani Aniu, my dostajemy na przykład, nie 
mam tutaj ze sobą, nie mam. Na przykład  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że szukaliśmy czy w dzierżawie jest OMYA. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że no na przykład. W tej chwili nie podam informacji, 
której tutaj nie ma.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że ma pytanie. A nie można było na dzisiaj 
przygotować tej zmiany budżetowej, to co pani przeczytała, żebyśmy dostali ten materiał.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że można było. Tylko ja nie jestem w stanie 
fizycznie tego zrobić, naprawdę. Ja siedzę do godziny 19 i dzisiaj mi przywieziono następne 
zmiany, które nie są ujęte i o nich nie wspomniałam. Naprawdę za mało czasu.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że chciałby potwierdzić stan faktyczny, jaka 
była kwota dotycząca drogi w Rudce. Tak jak tu głosy słyszę, żeby wyprostować państwu, 
żebyście wiedzieli jak wygląda kosztowo, koszty inwestorskie 51.000,00 zł, a droga została 
wybudowana za 191.000,00 zł a nie za 300.00,00 zł.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że w dokumentach jest wszędzie 300.000,00 zł, to czemu 
tam piszecie nieprawdę. Po prostu wziąć, niech pan weźmie dokumenty od nas i je 
przewertuje.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, a pan o jakich dokumentach mówi i o jakich 
danych? 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że pan mnie nie pyta, dobrze? Pan wie o jakich ja 
dokumentach mówię. I proszę z siebie albo ze mnie idioty nie robić.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że być może w planie jest tak jak było, 
kosztorys. 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że my się odnosimy do tych dokumentów, które 
dostajemy po prostu. Nie jesteśmy jasnowidzami.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że na przebudowę pani Skarbnik zapisała  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że tak. Przebudowa, budowa 300.000,00 zł 
faktycznie tak jest, ale to w Rudce to jest plan, nie realizacja. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że na 2015 rok, to nie realizacja, a ja mówiłem 
państwu teraz, jaka była faktyczna wartość kosztorysu inwestorskiego i do wykonania tej, 
która została wybudowana w 2014 roku.  
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że 191.000,00 zł za kilometr.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że 191.000,00 zł 
 
Radny Mateusz Leszczyński - zapytał, za odcinek? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że w tej chwili nie sprawdziłem, coś koło 
kilometra, 800, może 900 było.  
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że ja bym prosił o  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że dopiero panu mówiłem, że to jest właśnie  
191.000,00 zł to jest za 2014 rok.  
 
Radny Mateusz Leszczyński - zapytał, czy u nas będzie ta droga powiatowa, co pan mówił      
na Wygnanki Kolonie, bo u pana starosty jest możliwość zrobienia przez gminę tej drogi. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, tak? 
 
Radny Mateusz Leszczyński – powiedział, że gmina ma prawo i musi, kwestia dogadania się       
z powiatem ile gmina wyłoży ze środków własnych.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że 50% tak jak 
 
Radny Mateusz Leszczyński – powiedział, że nie 50% tylko 80% panie wójcie. Czytałem                   
w prawie, może to gmina zrobić. Tylko wszystko zależy od dogadania się z sumą. I teraz jest 
wszystko kwestia, czy pan by zrobił?  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że będzie rozmawiał ze starostą, jak będziemy 
mieli środki. 
 
Radny Mateusz Leszczyński – panie wójcie ja u pana starosty byłem. Jeżeli gmina wyrazi chęć 
budowania tej drogi 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że ja pamiętam, pan na ostatniej komisji 
informował, że będzie pan rozmawiał ze starostą, to wiem że pan był i rozmawiał.  
 
Radny Mateusz Leszczyński - pan starosta powiedział, że gdyby gmina dołożyła większe pół 
na tą drogę to powiat by się 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że ja panu przybliżę, powiem panu tak, powiat 
łosicki realizuje inwestycje na terenie różnych gmin i inwestycje zawsze są robione                   
w kosztach 50 na 50. Ja chciałem robić chodniki te według układu, 50 na 50, ale niestety nasi 
radni i zarząd powiatu przegłosowali, skoro gmina jest bogata, ma pieniądze to może 
wyłożyć 25%, nie chciałbym dalej po prostu wydawać pieniądze, czy nawet 75%, 80, 100, na 
zadania które należą do powiatu. Bo my mamy też ileś, tak jak państwo dyskutujecie, spraw 
które trzeba robić mieszkańcom naszej gminy.  
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że zgadza się, ale panie wójcie, ale jak u nas 
mieszkańcy czekają 20 lat na tą drogę. I droga ma 700 metry, czy 800. 
 
Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk - powiedział, że tak się składa, że jestem powiatowym 
radnym i kolego radny, to co mówi starosta to proszę wierzyć to są naprawdę pobożne 
życzenia. W zrozumieniu, że jeżeli państwo byście każdy jeden, kto jest zainteresowany, 
wtedy państwo wiecie ile państwo chcecie. Natomiast, jeżeli chodzi o realizację dróg, proszę 
mi wierzyć na przyszły rok na sesji będziemy ustalać budżet, zaplanowana jest jedna jedyna 
droga na gminę Huszlew za 360.000,00 zł, natomiast dla pana wójta jest to zabezpieczenie 
943.000,00 zł na drogę do Szpaków. Powiem państwu tyle, dobrze by było gdyby ona była 
zrobiona natomiast w żadnych innych planach finansowych nie jest ujęte. Ona w tym 
momencie wypada. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że projekt nie spełnił, wniosek nie spełnił nie dostał 
maksymalnej liczby punktów, jest na liście rezerwowej.  
 
Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk - powiedział, że nie wiem, nie będę się wypowiadał, 
na którym miejscu on jest.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że na 31 chyba, z tego co ostatnio mówiliśmy.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że 24.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że 24 przyznanych do realizacji, więc my jesteśmy, jak 
niektórzy tutaj mówili, że na pewno będzie, ale niestety nie będzie. Ale pieniądze ma gmina 
zabezpieczone.  
 
Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk - powiedział, że finanse, budżet wygląda w ten 
sposób, że kolejna pożyczka będzie brana po to, żeby spłacić raty wcześniejszych pożyczek.  
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Radna Halina Bardadin – powiedziała, że ciekawe co z tymi wozami strażackimi.  
 
Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk - powiedział, że natomiast jeśli chodzi o współprace 
gminy z powiatem wygląda w ten sposób, rzeczywiście Gmina Stara Kornica jest jedyną 
gminą, która partycypowała 75% budowy chodnika, natomiast dużo się prac wykonało, jeżeli 
chodzi o miasto i Gminę Łosice i żadna z gmin nie finansowała nam nawet w 50%,                    
w przypadku właśnie Gminy Stara Kornica, dobrze że chodniki były zrobione i finansowane 
były w 75% właśnie przez gminę.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że ja bym prosiła w sprawach różnych             
i wolnych wnioskach. A skończmy temat 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ja bym chciał jeszcze o tych zmianach w budżecie.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że chcą państwo powiedzieć, że złe inwestycje są                   
w tych procentach? 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że my sporo rozmawiamy na komisjach i coś ustalamy 
jakieś tam ustalenia, teraz wójt jeden dzień przed sesją zmienia sobie budżet, jak my 
jesteśmy traktowani jako radni. I proszę radnych o nie głosowanie tego, z tego względu,       
że tak być nie może. Albo są pieniądze wszystkim i są robione po kolei wszystkie drogi, albo 
musi być jakiś umiar w tym. Bo tak nie może być, że wójt przychodzi z rana i sobie dzisiaj 
wrzuca do budżetu jakąś drogę z marszu, gdzie nam cały czas tłumaczy, że pieniędzy nie ma. 
I my czekamy. Proszę mi to wyjaśnić, tak żebym ja to zrozumiał. Żebym ja wszystko 
zrozumiał, bo ja na ten temat pytania zadaje i jeszcze satysfakcjonującej odpowiedzi nie 
uzyskałem. Proszę, żebym ja to zrozumiał. Skąd jest ta zmiana i dlaczego na dzień czasu 
przed sesją.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że wykupiliśmy grunt w grudniu tego roku. 
Także jest, możemy dalej kontynuować realizację tej drogi i z dofinansowaniem z funduszu 
ochrony gruntów rolnych.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że inne drogi też mogą być dofinansowane z FOGR’u.     
Bo to chodzi o FOGR, tak?  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że tak. Ale tutaj też jest w pewnym sensie 
punktowanie, że to jest dalsza realizacja, ciągłość drogi. 
 
Radny Tadeusz Ilczuk - powiedział, że w 2014 roku nie pamiętam tej daty na koniec 2013 
chyba, uchwaliliśmy właśnie,  że będzie droga w całości robiona, ale się okazało, że nie ma 
tego gruntu wykupionego to była zrobiona tylko w połowie. A wtedy było głosowane za tym, 
miała być w całości robiona ta droga.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że lepiej w całości zrobić, a nie później odkładać                    
i później wracać.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, pani Halinko, proszę. 
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Radna Halina Bardadin – powiedziała, że wyrażam tylko swoje zdanie. Jestem za tym,            
że jeżeli coś zaczynamy, to powinniśmy to skończyć i później realizować następną rzecz. 
Tylko ja mam pytanie jeszcze, odnośnie drogi w Koszelówce. Czy są w budżecie na 2015 rok 
zaplanowane jakiekolwiek pieniążki na drogę w Koszelówce? Bo wszyscy pamiętają, 
większość przynajmniej tutaj jak byli mieszkańcy i im obiecano, już nie będę mówiła kto im 
obiecał, kto nie chciał „Schetynówki” tylko sposobem gospodarczym i obiecano im,                
że ta droga będzie zrobiona w tym roku. Czy są zaplanowane na to pieniądze, bo takie puste 
obietnice rzucane, żeby tylko tam ludzie wysłuchali sobie, chociaż z tego nic nie wynikało, tak 
nie możemy robić? Jeżeli coś się obiecuje z pełną odpowiedzialnością należy to realizować. 
Nie można rzucać pustych obietnic, jeżeli nie stać nas, ja miałam wrażenie, że tak obiecało 
się, żeby ludzie już poszli, żeby nie było szumu. Tak robić nie możemy. Jeżeli coś obiecujemy, 
musimy to realizować, musimy to brać pod uwagę. Czy są zaplanowane pieniążki 
jakiekolwiek? Już nie będę mówiła kto, co obiecywał.  
 
Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że bardzo dobrze, że to popierasz. Żebyśmy robili to, co 
zaczynamy a zrobione nie jest.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, panie Ignacy, obiecał pan ludziom sposobem 
gospodarczym zrobienie drogi w 2015 roku, więc ja pytam czy są zaplanowane  
 
Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że ja nie obiecałem. Ja powiedziałem, że jeżeli wejdę tam 
do rady to będę o to walczył. I tak jak wcześniej wspomniałem o to się staram.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że no i ja pytam  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że to jest tylko w gestii rady. Jeśli rada zdecyduje, że ma 
być robiony projekt robiona droga to ona będzie robiona.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że był robiony projekt na sesji.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że ja nie wiem czy my decydujemy o tym.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że my byśmy mogli nie przychodzić na rady po prostu.      
Ja chyba tak, tą metodę przyjmę, a wy jak chcecie. Beze mnie.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że tylko zadałam pytanie, czy są jakieś pieniążki 
zaplanowane na tą drogę.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że już ja się odniosę. Tak jak mówiłam na 
komisjach na etapie planowania budżetowego jesteśmy ograniczeni, ponieważ idzie 
inwestycja, która zabiera od nas 3.000.000,00 zł. I to, że my dostaniemy z Urzędu 
Marszałkowskiego po odbiorze już zaraz powiem ile 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że 1.600.000,00 zł chyba.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że 1.700.000,00 zł  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że to, ale najpierw musimy sami zapłacić te 
środki, żeby nam uruchomiono. 1.918.101,00 zł.  



14 
 

 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że ostatnio na komisji rozmawialiśmy, pan wójt pytał, 
czy wyrażają radni zgodę na wyszacowanie tej drogi. Zgody takiej nie było.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że ja mam napisane, że była zgoda. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie było zgody, zapadła taka decyzja, że pan wójt 
ma się zorientować, czy ma się zorientować mniej więcej bez robienia szacunku, jakie to 
koszty, ale nie było zgody na taką wycenę.  
 
Radny Stanisław Wielgórski - zapytał, ale czy to jest sens przez wycenę wyrzucić pieniądze,      
a wraz tą drogę i tak trzeba zrobić? 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie wiem. Dlatego żeśmy tutaj rozważali i nie 
podjęli decyzji, miało się zorientować 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że ja mam pytanie, czy do każdej budowanej drogi jest 
operat szacunkowy? Czy do każdej budowanej drogi?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że do każdej drogi.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że to jest zbędne wydawanie pieniędzy. Dlatego do tej 
pory nie mamy tak na prawdę orientacji, jaki będzie koszt tej drogi. 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że my mamy taką moc dzisiaj, że nie głosujemy tego 
budżetu, po prostu rada ma wpływ na to co będzie robione w gminie, nie tak, że wójt sobie 
przychodzi z rana i sobie dorzuca inne sprawy bez naszej wiedzy i bez zgody. Na komisjach 
rozmawialiśmy o tym nie było zmianki, słowa zmianki o tym, że może byśmy zrobili drogę na 
Rudce. Raptem dzisiaj tak z nienacka, żeby zaskoczyć całą radę jest ujęte do budżetu. Inne 
drogi są pominięte, ani w Koszelówce, ani na Kolonii Szpaki, ani w Wygnankach, ani w Wólce. 
Ja teraz zadam pytanie, jak mamy w takiej sytuacji współpracować? Albo robimy wszystkie 
drogi, zaciągamy kredytu 1.000.000,00 zł, robimy wszystkie drogi, które są zaległe i idziemy 
dalej.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że ja mam takie pytanie. Czy radny,         
ja decyduję się dzisiaj, rozmawialiśmy o kredycie nie tak dawno, wszyscy wypowiedzieliśmy 
się przeciwko, ja rozumiem, że teraz mamy zaciągnąć kredyt?  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że to była przenośnia ten kredyt.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że nie jesteśmy w stanie zrobić 
wszystkich dróg jednocześnie.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że jakby Rudka poczekała rok, może też by się nie stało 
nic jakby za rok im robiona była ta droga, a była robiona załóżmy w Koszelówce,                    
czy  w Wólce. 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że ale my się zachowujemy w tej chwili 
jak dzieci w piaskownicy. Ponieważ ja nie dostaję tego co chcę, to biorę swoje zabawki i idę 
do domu.  
 
Radny Stanisław Wielgórski - powiedział, że to nie jest tak.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że to proszę nie przychodzić. 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że proszę nie oceniać z góry wszystkich, bo nie jesteśmy 
od oceny. My mamy mieć prawo wypowiedzi i wolności. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że ale radny mówi, że jak nie zrobimy 
tego jak ja chcę to w ogóle nie będę przychodził no to 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ja na przykład czekam, trzeci rok jest, na Koszelówce 
czekają już ze 3 lata też.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że no przepraszam bardzo, ale kto, jak 
kto Ignacy, ty o Koszelówce  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że mi na nich zależy. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że jakieś granice rozsądku powinne być. 
Więc nie wypowiadaj się. A nie, że my nie będziemy głosować, dlatego że jednemu radnemu 
się nie podoba. Owszem jesteśmy tu po to, żeby podejmować decyzje, można głosować 
przeciw.  
 
Radny Stanisław Wielgórski - powiedział, że jeśli będziemy przeciw to nic nie zrobimy.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że jeszcze nie rozumiem jednej rzeczy, tutaj zostało 
nam dzisiaj przedstawione, że będą robione takie inwestycje, więc my świadomi jesteśmy                
i wiemy, że takie inwestycje będą robione.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że akurat tutaj jeżeli mówimy o tej Rudce,       
to było wywłaszczone, droga miała być kontynuowana, tam jest tych, jak sprawdzałem          
na mapie 8 zabudowań, tam 2 czy 3 budują się, wykupowali, przekształcają na budowlane        
i tu właśnie w ramach, tak jak skarbnik mówiła z pozyskaniem środków zewnętrznych. 
Uważam, że jeżeli rada wyrazi zgodę to zrobić. Tak jak pani mówiła, rzucałem na komisji 
temat, zaproponowałem. Koszelówka, jestem za tym, pojechałem tam nie raz tą drogą,       
ona po tym lecie też już dalej ma te dziury. Śnieg przysypie, nie ma śniegu, to nie widać żeby 
przysypał. I to, tylko mówiłem, zrobić operat, wycenić za nieduże pieniądze, zorientować się. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, ile nas to będzie kosztować.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jakie koszty remontu, a jakie przebudowy.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że ale woli takiej nie było. 
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Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie było takiej woli, więc panie Wójcie ile kosztuje 
taka wycena.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że myślę, że była rozmowa, powiem Państwu 
tak, jeszcze nie rozmawiałem, bo to był okres świąteczny, była rozmowa z osobą, która się 
podejmie zrobienia dokumentacji na Rudkę, bo to też trzeba dalej poprowadzić, nadać bieg 
żeby przygotować dokumenty, które pozwolą złożyć wniosek, tak jak pani Skarbnik mówiła, 
na dofinansowanie drogi w 2015 roku z FOGR. Szanowni Państwo, ja dostałem na FOGR                 
w Rudce ponad 80.000,00 zł. Najwięcej praktycznie, z górnej półki ze wszystkich 
samorządów. Czyli jak zrobiliśmy drogę na 190.000,00 zł, to my wyłożyliśmy tylko     
110.000,00 zł. Ale mamy drogę już z prawdziwego zdarzenia, nie wracamy do historii jak 
było, bo była w złym stanie. Teraz to kontynuować, bo państwo inwestuje, a nie wójt.            
Ja tylko obiektywnie, rzeczowo mówię jaka jest kolej rzeczy. I rozmowa była o zrobieniu 
dokumentacji na ten projekt, który tutaj pisali, a równocześnie człowiek się podejmie 
oszacować za nieduże pieniądze, nie wiem czy to będzie 1.000,00 zł,  1.500,00 zł czy   
2.000,00 zł, jaką technologią naprawić i za jakie pieniądze naprawić odcinek drogi. Powiem 
państwu tak, pan dobrze wie, jego praktycznie trzeba naprawiać od pana Kałabuna                  
i praktycznie tutaj do Starej Koszelówki. Bo ona jest na całej długości, ma dziury, to jest 
kilometr. Bo jadąc kiedyś, akurat wyzerowałem licznik i wyszło kilometr.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że bo jak  będziemy stali w miejscu i nic nie będziemy 
w tym kierunku, musimy wiedzieć jakie to są pieniądze.  
 
Sołtys wsi Szpaki Kolonia Mateusz Jóźwiuk - powiedział, że zmiany uwzględniają drogę Szpaki 
Kolonia, tak? Tak zgłaszane kilka razy na gwarancji. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że na gwarancji jest ważna. 
 
Sołtys wsi Szpaki Kolonia Mateusz Jóźwiuk - powiedział, że ona jest nierobiona. Teraz kopała 
firma światłowód przy tej drodze i jestem ciekaw, czy będzie uznana ta gwarancja, bo oni 
kopali w pasie drogowym i teraz może przyjechać ta firma, która kładła drogi, powiedzieć       
że ta firma zniszczyła, która kopała światłowód, bo oni przy samej drodze, tylko była 
pozałamywana droga wcześniej, teraz to budowali i nie wiadomo czy będzie uznana 
gwarancja.  
 
Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski - powiedział, że na pewno nie. 
 
Sołtys wsi Szpaki Kolonia Mateusz Jóźwiuk - powiedział, że była ta droga wcześniej 
pozałamywana.  Także nie wiem, 3 lata już się ciągnie. Bo to w pierwszym roku na wiosnę 
było i ta droga się pozałamywała. Tam było pisane pismo, owszem był wysyłany pismo           
do mnie przyszło, że będzie uznana ta gwarancja, tylko mamy na to 3 lata. Nie wiem, do 
kiedy jeszcze ta gwarancja. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że zgodnie z planem przejdę teraz do uchwały 
budżetu. 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ale my jeszcze dalej nic nie ustaliliśmy. Ja bym chciał 
jeszcze spytać, kiedy będzie, załóżmy będzie zrobiona ta, kiedy będą robione te drogi dalej, 
czyli w Wólce Nosowskiej, w Koszelówce, w Szpakach.  
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Radny Piotr Niedźwiedziuk - powiedział, że jeżeli mówimy o niedokończonych to są jeszcze 
Kobylany. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że Kobylany przez wioskę. 
 
Radny Piotr Niedźwiedziuk - powiedział, że nie zapominajmy o tym, że droga, która ma być 
skończona, czyli ta pierwsza jest już połamana, także nie wiem, czy mówimy o kończeniu czy 
remoncie.  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, czy to było robione w etapach? 
 
Radny Piotr Niedźwiedziuk - powiedział, że to nie było robione w etapach. To co 
zaplanowane, to zostało zrobione, a ta droga wcześniejsza już jest połamana, reklamację 
Kobylany ona jest połamana. Po tym roku prawdopodobnie to wszystko  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że trzeba robić całość, tak jak tutaj.  
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Grażyna Sawczuk - powiedziała, że jeszcze 
kawałek do szkoły, który miał być.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, czy w Rudce? 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Grażyna Sawczuk - powiedziała, że nie, nie          
w Rudce. Kawałek od Kiełbasek który idzie.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy wy wiecie, w naszych wioskach jakie drogi są do 
remontu i do zrobienia? Czy to jest tylko zapisane w zeszycie u wójta? Pani Przewodnicząca, 
pani wie?  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że znaczy wiem, bo każdy radny swoje 
drogi zgłasza.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, gdzie zgłasza? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, jak to gdzie? Na sesjach, na komisjach,        
na radzie.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, w Kazimierzowie, które ja zgłaszałam cały rok? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że do Konstantynowa.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że do Konstantynowa plus 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że chodzi mi o to żeby rozwiać takie wątpliwości, które 
dotyczą budowy dróg i remontów. Czy nie można by było jakiegoś, nie wiem, takiego 
zgłoszenia, żeby każdy otrzymał tą drogę, tą drogę robimy. Żeby to było, jakiś porządek. 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że rozumiem. Zrobimy zestawienie dróg 
w każdej wiosce. Ile jest do zrobienia. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że ile jest do zrobienia, oczywiście.  
 
Radny Stanisław Wielgórski - powiedział, że jedna wioska czeka 10 lat,  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że inna dostaje od razu. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że realizować po kolei, żeby nie było tak, że my się 
dowiadujemy  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, żeby na piśmie.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że może nie dzisiaj, ale na następną 
komisję poproszę na piśmie i żeby wszystko było ujęte z długościami.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że w jakiej nawierzchni, ile jest polnych 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że ale my też chcemy takie drogi polne. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, żeby to był zdrowy rozsądek.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że na razie to jest wprowadzone do 
budżetu. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że układ jest taki, że  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że ja już o tą drogę swoją, pan wójt dobrze wie,                   
o którą, tą za tym, bo tam jeżdżą ciężkie samochody, dostarczają paszę do gospodarstw,         
ja już walczę o tą drogę nie wiem już ile, 2-3 lata. Więc to nie jest świeża sprawa i była 
zapisywana, tam wystarczy wysypać żwirem. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że może tak, bardzo dobra propozycja, 
proszę na następną sesję lub komisję co będzie pierwsze, każdy radny, jeżeli ma taką 
potrzebę u siebie, długości drogi pomierzyć. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że i drogi do remontu i drogi, które do zrobienia. Tylko 
tak w granicach rozsądku. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że jeszcze jeżeli drogi do budowy           
to bym poprosiła, żeby określić czy tam jest np. 2 gospodarstwa czy 10, czy 20. Będziemy 
mieli jasność wtedy.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, żeby tylko później było to realizowane. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jeżeli pozyskujemy środki, to nie środki 
jeżeli są zewnętrzne, to one też są z charakteru przypisane do różnego rodzaju dróg                        
o różnym charakterze. To nie ma tak, że  
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że to już będziemy podejmować decyzję 
wtedy kiedy będzie nam coś dofinansowane. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że nie wierzę. Czy jakikolwiek radny albo sołtys jest 
przeciwny drodze gdzieś tam, nie wierzę. Każdy jest za. Tylko jaka kolejność, którą pierwszą. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że bo u nas jak się składa coś to 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że ani wójt, ani pani przewodnicząca, ani z nas nikt nie 
jest przeciwny drogom, tylko jesteśmy zaskoczeni takim  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że efektywność wykorzystania  
 
Radny Ignacy Janczuk –bo chodzi o to jeszcze, że my spotykaliśmy się,  nie było mowy o takiej 
budowie. Raptem dzisiaj ona się pojawia w budżecie od razu. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że sam mówiłeś, że na tą drogę było 
przeznaczone 300.000,00 zł, ponieważ miała być w całości, jak by na całość. Ponieważ nie 
dało się, sam dobrze wiesz, że wykup tego kawałka drogi był nie 3 lata, tylko jeszcze               
za poprzedniego wójta, sprawa była aktualna niedoszła do realizacji. Ponieważ teraz udało 
się to jednak z panem porozumieć i wykupić całość nie przekroczy podejrzewam budżetu 
tego, który był zaplanowany, bo nie przekroczy, znaczy, trudno powiedzieć czy nie 
przekroczy. Ale jeżeli po przetargach, być może się zmieścimy w tym co na tą drogę 
zaplanowane.  I zamknie się temat.  
 
Radna Halina Bardadin –ale będzie dokończona i zamknie się też.  
 
Radny Ignacy Janczuk – ale zrozumcie, że ja nie jestem przeciwny, tylko sposobie jak to się 
wszystko realizuje, o to mi chodzi. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że ja rozumiem. 
 
Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że tydzień temu nikt nie mówił o niczym, chodź może ten 
wykup był, nikt nie  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że wykup wszyscy jesteśmy świadomi 
jak to było 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ja dzisiaj przychodzę z tym, co uzgodniliśmy na tym               
i teraz są inne zmiany. Jestem zaskoczony po prostu. Zaskoczony. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że rozumiem. Ale wiecie, są takie 
sytuacje, są to realizacje jakiejś drogi, jest tak, że na jedną można dostać dofinansowanie                
i złożyć wniosek, na drugą nie można. I tu by jakby, ja rozumiem, że ludzie mieszkają,            
ale z drugiej strony jakieś pieniądze do gminy z powrotem wrócą, także będzie droga 
zrobiona oszczędniej i to jest samo życie po prostu.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jeżeli ta, bo to też trzeba złożyć wniosek, 
jeżeli wniosek nie przejdzie, pieniędzy nie będzie, no to wtedy sprawa dyskusji na radzie,     
czy robimy za własne, bo ja nie będę chował głowy w piasek, jeżeli nie dostaniemy 
dofinansowania to akurat w budżecie będzie widać, to jest po paragrafach rozpisane,        
także to jest tylko w tej chwili, zapis musi być na projekt. Tak jak pani przewodnicząca mówi, 
jeżeli projekt by się zrealizował to też z tego projektu, tak jak robiliśmy przez 4 lata, dzięki 
temu gmina ma te pieniądze, a nie ma deficytu i pieniądze wracają i dalej inwestujemy, 
pomnażamy.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że państwo doskonale wiecie,                 
że planuje się jakieś inwestycje, pisze się wnioski i prywatne i gminne i później okazuje się,    
że nie taki wniosek. Tak samo jak droga do Szpak. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że mamy przykład drogi od Szpak na Ostromęczyn.   
Nie ma, zapewniali, że będzie realizowane.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że i tak samo nasze i tak samo 
prywatne. Czasem dostaliśmy pieniądze, czasem się nie dostaje, wtedy można się 
zastanowić, czy realizujemy, czy nie realizujemy i te przesunięcia w budżecie jak ja pamiętam 
zawsze były, są i będą.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że ale my chcemy się zastanawiać, my chcemy 
rozmawiać, ale chcemy my rozmawiać, a nie raptem, o to chodzi. 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że jeszcze wspomnę o tej sprawie naszej wsi z przed 
roku. Mieszkańcy przychodzili, sołtys, przewodniczący, przychodzili ze 3 razy do pana wójta   
o odcinek drogi może 80 metrów na wysokości sali. Tam 20.000,00 zł może 15.000,00 zł, 
może 25.000,00 zł nie wiem. I nie doprosili się przez pół roku, ja prosiłem też ze dwa razy na 
sesji i po prostu nie ma tego. Tego odcinka na wysokości świetlicy jest 100 m, czy 80 m  nie 
możemy się doprosić 15.000,00 zł.  I wy się dziwicie, że ja zabieram głos i mam jakieś takie 
uwagi do innych spraw. Jak tak może być, że nie można 15.000,00 zł zadeklarować z budżetu 
20.000.000,00 zł, a tu raptem bez niczego trach 300.000,00 zł jest, 100.000,00 zł jest, 
200.000,00 zł jest.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - powiedziała, że to jest prawda taka, że każdy radny 
chce do siebie i po to jest radnym, po to się decydował na taką pracę społeczną, żeby swoich 
mieszkańców reprezentować i do swojej wsi jak najwięcej tych inwestycji i pieniędzy 
ściągnąć i to jest sprawa normalna. Tylko dla mnie jest nie normalne, jeżeli ktoś coś chce,               
a następny wstaje i mówi, że u niego nie, bo dlaczego u niego, a u mnie, to już jest chore.  
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że też trzeba sobie zdać sprawę ile było                       
w poprzednich latach w każdej wsi inwestowanych pieniędzy. 
 
Radna Halina  Bardadin – powiedziała, że no właśnie.  
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że bo jeden miał masę pieniędzy, a drugi wcale.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że ja o tym mówiłam cały czas.  
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - powiedziała, że ja rozumiem, są różne inwestycje, 
znaczy Gmina Stara Kornica nie składa się wyłącznie z dróg. Bo obiektywnie ja wiem,               
że niektórzy mają drogi złe, a obiektywnie rzecz biorąc my drogi mamy nie złe, z wyjątkami.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ja bym chciał, żeby pan wójt mi odpowiedział na te 
pytanie, na ten kawałeczek drogi na wysokości sali. Dlaczego na to nie można od roku 
znaleźć tych załóżmy 15.000,00 zł po prostu zrealizować z funduszy sołeckich został zrobiony 
ten kawałek drogi. Dosłownie ile, 80 metrów.  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, co tam trzeba zrobić? 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że utwardzić, bo tam jest ciągle błoto. Tam jest błoto cały 
czas. Mieliśmy robić parking, z parkingu błoto i z błota na parking, to bez sensu. I jest już, 
prosimy od co najmniej maja o to. Fundusz został niezrealizowany. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - zapytała, a fundusz sołecki na co był przeznaczony? 
 
Sołtys wsi Wólka Nosowska Arkadiusz Romaniuk - powiedział, że na zatokę. Na parkingową.     
I chciałem, aby to miało ręce i nogi, żeby był kawałek drogi przy tym, żeby to było  
  
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy tą zatokę parkingową macie robioną? 
 
Sołtys wsi Wólka Nosowska Arkadiusz Romaniuk – powiedział, że kupione materiały.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że znaczy fundusz nie przepadnie. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ale ja bym bardzo prosił, żeby pani przewodnicząca 
nie wyręczała wójta z odpowiedzi. Bym bardzo prosił, żeby nie insynuowała takich spraw, 
które nie są istotne.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – a które sprawy nie są istotne i dla kogo? 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ja załóżmy zadałem pytanie do pana wójta,                    
o te 15.000,00 zł, o te 50 metrów drogi, które prosimy od maja. Byli tam mieszkańcy, byłem 
ja.  I dlaczego tego tam do dzisiaj nie ma? 
 
Sołtys wsi Dubicze Eugeniusz Kiryluk - powiedział, że Szanowni Państwo, ciągle mieszamy na 
drodze błoto, a nikt nie mówi, żeby błota nie było. O ile zajmuje ktoś głos w dyskusji,               
ja mówię tu, odnoszę się do siebie, bo ja tak mówiłem, a Bogu dzięki 11 kadencji uczestniczę 
w takich naradach i proszę Państwa, każda dyskusja powinna być zakończona konkretnym 
wnioskiem, który Przewodnicząca podda pod głosowanie. Nic do niczego nie dojdziemy 
kochani. Każdy się wypowiedział, każdy niech przygotuje wniosek i wnioski pod głosowanie 
poddajemy, to jest proste, a nie będziemy wywozić pół roku temu, czy tamtemu. Tego się już 
cofnąć nie da kochani, swoje było zrobione, ja zawsze mówiłem, wójt powinien wiedzieć       
co trzeba zrobić,  a radni powinni powiedzieć jak to zrobić. I od tego tu jesteście.  
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Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie wiem, czy wójt powinien wiedzieć co zrobić, 
radni też wiedzą co jest do zrobienia. Wójt wszystkiego też nie wie. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że rozumiem, że możemy przejść          
do głosowania.  
 
Sołtys wsi Dubicze Eugeniusz Kiryluk  - powiedział, że jeszcze zdarzały mi się takie sytuacje, 
kiedy dyskutowaliśmy coś, co mocno nie pasowało, budżetu nie koniecznie całościowego  
przegłosować. Jeden punkt można wykluczyć, na komisje przedyskutować i na następnej 
sesji można to głosować. I żeby nie wyczerpać słuchacza, a temat.  
 
Radny Ignacy Jańczuk – powiedział, że my idziemy cały czas koło tematu.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak. Panie radny, pan sołtys z drugim 
panem byli ze 2-3 razy w tej drodze owszem, nie znalazło się w budżecie na 2014 rok, nie 
została wykonana, nic nie stoi na przeszkodzie za zgodą rady, żeby ją zrobić. Tak jak państwo 
mówicie, jak przewodnicząca mówiła, każdy jest reprezentantem jakiegoś sołectwa i każdy 
chce u siebie robić tylko państwo decydują gdzie, co robimy i jakie inwestycje będą brane 
zawsze mówiłem, musimy robić rzeczy, które są ludziom potrzebne, poprawiają życie i są w 
znacznym stopniu, na co dzień wykorzystywane. W znacznym stopniu, na co dzień 
wykorzystywane, użytkowane, tam gdzie jest duże natężenie ruchu, tam gdzie są zabudowy, 
tam za lasem się budują ludzie, tam byli w takiej sytuacji, że sprzęt gminny jeździł i trzeba 
było samochody grzęzły. 
 
Radna Halina Barda Din – zapytała, ile tam za lasem mieszkać będzie rodzin?  
  
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tam jest 8 zabudowań. Tam jest 8 
zabudowań, tam ze 2 plany już jakieś są odnośnie budowy. Tutaj, jeżeli chodzi w Wólce, tam 
do świetlicy faktycznie podpowiadałem, że pieniędzy z funduszu sołeckiego nie można wydać 
na chodnik, drogi powiatowe. Pierwsza kwestia budżet, była że z funduszu sołeckiego będzie 
przeznaczyć na drogę, chodnik dróg powiatowych, później państwo, pan sołtys doszedł do 
wniosku, że robić, jeżeli chodnika nie da się robić za pieniądze sołeckie, to zrobimy parking, 
chodnik przy świetlicy i nie zrobiło się go w 2014 roku, ale myślę że sytuacja gminy jest taka 
jaka jest, państwo wiecie i jeżeli się nie zrobiło w tym roku, to będą państwo składać wnioski 
i głosować i w następnym roku, w następnych latach, czy nawet w roku 2015. Powiem 
Państwu tak, jak było powiedziane, budżet będzie i tak modyfikowany, bo państwo 
powinniście wiedzieć, pani skarbnik wyjaśniała, zapisy budżetowe w tej chwili projektu one 
są obwarowane paragrafami prawa, które nie pozwalają na złożenie go w wersji ostatecznej. 
To było mówione na komisji, na sesji. Budżet ten jest zrobiony na tyle, na ile go można było 
zrobić, zachowując paragrafy które pozwalały takie dane ująć, takie wielkości ująć z okresu      
z poprzednich lat. I myślę, że robienie drogi tu, czy inne wsie jak rozmawiam z mieszkańcami, 
każdy mieszkaniec ma, czy radny, czy sołtys, bezpośrednio ludzie, że są te drogi. Większość 
tych dróg jest, bo dużo robiliśmy przez 4 lata reperowane i równaliśmy te drogi itd., czy one 
jak jest pogoda słoneczko super to ona jest dobra, jak są roztopy i mokro przez miesiąc, czy 
ile to na pewno i po żwirze jadąc to się robią koleiny. Ale nie zrobimy w ciągu jednego roku, 
czy 4 lat, żeby powiem Państwu tak, pewnie Państwu też by się marzyło, żebyśmy mieli na 
terenie gminy wszystkie drogi gminne utwardzone do wszystkich mieszkańców, tam gdzie 
ktoś mieszka 300 czy 400 metrów od drogi głównej, a nawet wszystkie drogi utwardzone do 
pól. Ja nie raz powtarzałem, to też jest Państwu potrzebne, bo się nie jedzie furmanką, nie 
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jedzie się 30-tką,  tylko się jedzie traktorami, które kosztują 200.000,00 zł czy 300.000,00 zł 
tysięcy to po takich drogach jak mamy polne to te drogi się szybciej zużywają. Niestety taki 
mamy stan faktyczny. Jak ktoś był na zachodzie, to wie, że tam mają drogi polne asfaltowe. 
To ja dziękuję. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że nam się marzy tak, żeby w okresie tej naszej 
kadencji przez 4 lata, przynajmniej jedna droga była we wsi wyremontowana, albo coś 
zrobione.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że w Kazimierzowie było w poprzedniej 
kadencji 2 były. W Wólce było robione.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że rozumiem, że wrócimy do tematu           
i będziemy robić modyfikację budżetu, po podjęciu tego, bo panowie są znudzeni. Także 
proszę pani Aniu.  

Uchwała Nr Si.560.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                            
w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Kornica projekcie 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata         
2015-2018.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że teraz wypowiem się co do zawartych uwag. 
Powołano się na kontakty w województwie, które obecnie nie występują, faktycznie, ale tam 
był zapis taki, który dyskutowaliśmy na etapie, na komisjach, finansowanie wydatków na 
wieloletnie programy inwestycyjne, na projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej, 
oraz zwrot środków zagranicznych, oraz na zadania wynikające z kontaktu w województwie 
do wysokości określonych w załącznikach nr 1 niniejszej uchwały. Tak było w projekcie.         
Od 2014 roku tego zapisu nie ma. Jeżeli chodzi o zobowiązanie to też było dyskutowane        
na komisjach z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania gminy i gdy termin zapadnie w 2015 roku to łączne kwoty 2.500.000,00 zł.               
To co było dyskutowane, skład orzekający uważa, że tego zapisu nie powinno być, że jest       
to zapis z upoważnienia do zaciągania zobowiązań bezprzedmiotowy. Stąd też w nowej 
uchwale nie ma zapisu dotyczącego kontaktów wojewódzkich i nie ma zapisu dotyczącego 
zobowiązań. Natomiast te uwagi, które tutaj zostały wypunktowane w punkcie 2-gim, 
dotyczące braku danych w WPF zostały w tej WPF naniesione. I WPF oczywiście uwzględnia 
te zmiany, które tutaj sygnalizowano przy omówieniu budżetu gminy na 2015.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zapytała, czy są jakieś pytania?  
 
Ad.pkt.6.p.p. Podjęcie uchwał 
 
Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Stara Kornica na lata 2015-2018 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała treść uchwały. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.  
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Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 14, głosów przeciwnych nie było, jedna osoba 
wstrzymała się od głosu. 

Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Stara Kornica Nr III/11/2014 

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała treść uchwały. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 14, głosów przeciwnych nie było, jedna osoba 
wstrzymała się od głosu. 
 
Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Stara Kornica na lata 2014-2017 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała treść uchwały. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15. Przeciwnych oraz wstrzymujących się głosów 
nie było. 
 
Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała treść uchwały. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15. Przeciwnych oraz wstrzymujących się głosów 
nie było. 
 
Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy Stara Kornica na 
2015 rok 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska odczytała treść uchwały. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15. Przeciwnych oraz wstrzymujących się głosów 
nie było. 
 
Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy 
na 2015 rok 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska odczytała treść uchwały. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15. Przeciwnych oraz wstrzymujących się głosów 
nie było. 
 
Uchwała Nr III/16/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                            
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 r. 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska odczytała treść uchwały. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15. Przeciwnych oraz wstrzymujących się głosów 
nie było. 
 
Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie  zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wsparcia 
Rodziny w Gminie Stara Kornica na lata 2015-2017 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska odczytała treść uchwały. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15. Przeciwnych oraz wstrzymujących się głosów 
nie było. 
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy może słowo. To akurat odnosi się do programu 
wsparcia rodziny i do programu profilaktyki, przeglądając te dwa programy nasunęło mi się 
w tych analizach SWOT szczególnie te słabe, negatywne wyniki. Niewydolności opiekuńczo –
wychowawcze w gminie i to jest tak, brak placówki wsparcia, klubów, świetlic, uśpione 
świetlice wiejskie, niski poziom integracji pomiędzy rodzinami, brak współpracy i wsparcia 
pomiędzy nimi. I tu się nasuwa taki wniosek, że to się też ubiega do tego, że nauczyciele                
w szkołach nie dadzą rady, jest potrzebny ten ośrodek kultury, jest potrzebny, który to 
pomoże przy tym. Te problemy z tych statystyk wynikają, że one się pogłębiają, nie jest 
lepiej. Jest z roku na rok gorzej. I przeglądając te materiały uważam, że to jest taka kolejna 
informacja dla nas radnych, że żeby ten GOK powstał. Dziękuję. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Nie 
widzę. W takim razie przechodzimy dalej do uchwał, o których rozmawialiśmy na komisjach 
w sprawie wydzierżawiania nieruchomości i gruntów naszych.  
 
 Uchwała Nr III/18/2014 w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w najem nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Stara Kornica 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska odczytała treść uchwały. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15. Przeciwnych oraz wstrzymujących się głosów 
nie było. 
 
Uchwała Nr III/19/2014 w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska odczytała treść uchwały. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15. Przeciwnych oraz wstrzymujących się głosów 
nie było. 
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Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy mogę przed tą uchwałą słowo? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że tak. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że to jest, ta nieruchomość jest w Kazimierzowie.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że tak. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że zapytałam się, o co dokładnie tu chodzi. I to jest 
taka sprawa, że śp. Siwek oddał część pola na powstanie tego SKR, kółka rolniczego, żeby 
powstało u niego. Potem to funkcjonowało, potem upadło. I w jaki sposób to zostało, 
przeszło do, żeby właścicielem  
 
 Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że żeby właścicielem została gmina. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że tak. No i on ma na to dokumenty. I dzierżawi                   
w zasadzie takie swoje pole, tu jest taki jakiś bałagan i się pyta, czy on by mógł w jakiś sposób 
wyprostować, żeby nie 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał, o kim rozmawiamy? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że o Siwku. Ale to zapraszamy do gminy.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że trzeba przyjść do gminy, jeżeli taki jest 
status to jest 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że podobno ma dokumenty na to.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że ja pani powiem tak, jest to majątkiem 
gminy, są na to dokumenty, jeżeli on ma inne to nie wiem, do kogo teraz trzeba się zgłosić, 
żeby to odwrócić. Bo my mamy te wszystkie działki, które są, w większości są nawet wpisy do 
ksiąg wieczystych. Bo przytrzymywane to było, pani Aniu, na zasadzie aktów materialnych 
wszystko.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że tak. Ja nie wiem czy to chodzi o grunt po  
SKR-że.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że tak.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że na pewno 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jest księga. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że nastąpiło to w ten sposób, że SKR główny, 
czyli ta matka dała jemu w użytkowanie. Natomiast my przejęliśmy od SKR’u na podstawie 
protokołu przejęcia i to mienie zostało skomunalizowane i włączone do naszego majątku. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, ale to po prostu trzeba przyjść, przyjść do 
gminy. 
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że tak samo jak tutaj ta baza SKR’u tak samo                  
i weszło  
 
Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk - powiedział, że pan wójt wspomniał na ten temat, 
niewątpliwie zapisy ksiąg wieczystych, natomiast, co się później z tą ziemią stało czy ona była 
komunalizowana czy nie, komu zostało rozdawana, czy nie tego już nie będzie. Tutaj jedyne 
rozwiązanie, osoba zainteresowana powinna udać się po prostu do ewidencji ksiąg 
wieczystych i odnaleźć, kto jest prawowitym właścicielem tego gruntu. Natomiast wszystkie 
pozostałe zapisy późniejsze, jakie są to się nie liczy. Czy to jest zapisane nie wiem, na mamę, 
na brata, 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że to jest dziwne. Najpierw przekazał, później gmina 
przejęła.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że zapraszam do urzędu, do wójta, 
sprawdzimy. 
 
Uchwała Nr III/20/2014 w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska przeczytała treść uchwały. Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu.  
 
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15. Przeciwnych oraz wstrzymujących się głosów 
nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że uchwały wyczerpaliśmy, natomiast 
mamy jeszcze, znaczy nie, jeszcze nie. Rozmawialiśmy na komisjach, pan Wasilewski zwrócił 
się do nas o ustalenie dojazdu do drogi. Sami żeśmy podpowiedzieli, że lepiej niech to kupi, 
więc on złożył do wójta wniosek.  
 
Następnie odczytała treść wniosku. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.  
Zgodnie z podaniem i z tym co żeśmy rozmawiali musimy podjąć, jeżeli to, sprawie ma być 
nadany bieg, musimy podjąć uchwałę w tej sprawie. Bo tu są procedury i musi być wycena 
tego, przetarg. Także jeżeli się zdecydowali.  
 
Uchwała Nr III/21/2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Nowej 
Kornicy. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - przeczytała treść uchwały. Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu.  
 
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15. Przeciwnych oraz wstrzymujących się głosów 
nie było. 
 
Ad.pkt.7.p.p . Sprawy różne i wolne wnioski. 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że mamy jeszcze to tak z ostatniej 
chwili, podanie. Przyniosły nam panie z GSU.  
 
Przewodnicząca odczytała treść podania. Podanie stanowi załącznik do protokołu.  
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy oni przedstawiają nam jakieś dokumenty?  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że tutaj mamy, proszę bardzo, to co 
dostaliśmy, nawet nie zdążyłam tego przejrzeć. To jest jedna sprawa, natomiast taka sprawa 
bez podania, telefoniczna, dzwoniła do mnie córka p. Reginy Tymickiej tej, która mieszka       
w „Starej Gminie” i prosiła, żeby mamę przenieść w lepsze warunki. Ja powiedziałam, że ja 
nie jestem władna w tej kwestii. Nie mamy, od razu powiedziałam, że nie mamy takiego 
mieszkania, do którego moglibyśmy przenieść, bo ona chciała do lecznicy. No więc to jedno 
jest w zapasie i tak żeśmy uchwalili, że tak ma zostać. Natomiast powiedziałam pani,               
że przekażę Państwu tą prośbę. Prosi, żeby jakoś zareagować i w lepsze warunki bytowe 
mamę  przenieść.  
 
Radny - zapytał, jak się przedstawia cena za metr? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że znaczy to nie dzierżawią. Oni po 
prostu zalegają z podatkiem od nieruchomości. Od swojego, niedzierżawionego. W sumie to 
jest 90.000,00 zł. Zatrudniają ponad 30 pracowników.  
 
Radny Mateusz Leszczyński - zapytał, czy do tych materiałów dołączony jest PIT?   
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że nie.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że dokumenty PIT  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że są na pewno nie jawne.  
 
Wójt Kazimierz Hawryluk – powiedział, że z podatku dochodowego, a nie PIT od podatku 
osób fizycznych. 
 
Radny Mateusz Leszczyński - powiedział, że mi chodzi od GS ’u, PIT za cały rok. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że tu są materiały. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że tu jest kilka faktur. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że GS nie rozlicza się na bazie PIT ‘u. Na bazie 
PIT’u rozliczają się osoby fizyczne i osoby, które prowadzą działalność.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że spółdzielczość to się trochę innymi 
prawami  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tam jest rachunek, rachunek z zysków                    
i strat, bilans, tam jest informacja dodatkowa etc. I takie dokumenty posiadają, bo zamykają 
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rok zawsze kontrolą. Powiem Państwu tak, na pewno mają straty. Straty są jak duże nie 
wiemy, ale za wcześniejsze lata rok się zamykał minusem.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że na pewno różowo to nie jest.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że my umarzaliśmy kiedyś jakieś podatki.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jak tutaj pracowaliśmy umarzaliśmy, 
pomagaliśmy, nawet przejęliśmy tutaj ten plac z budynkiem, rekompensata w formie 
pieniędzy była za ten budynek. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie proszą o umorzenie tylko odroczenie.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że dzierżawią  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że nie płacą żadnych pieniędzy.              
Za dzierżawę nie płacą.  
 
Radny Wojciech Baj - zapytał, czy za grunty nic nie płacą, w ogóle?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że za „Dwójkę” tutaj musiałbym sprawdzić, 
jest umowa w tej chwili podpisana już jest z GS-em  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że to o co innego chodzi. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że ja rozumiem, ale ja powiem państwu zaraz. 
To, co jest nasze „Dwójka”, „Pawilon” i grunty to tutaj płacą dzierżawę od tego terenu, czyli      
od gruntów i od budynków. A oprócz tego umowa jest zapisana, że wnoszą opłatę, podatek 
od nieruchomości. Od gruntu te opłaty podatkowe, które tutaj zwracają się o odroczenie ich, 
bo z deklaracji, jak składa GS opłatę podatkową, to w opłacie podatkowej jest opata               
od gruntów i opłata jest od budynków, od powierzchni.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, także jak uważacie Państwo, jaką 
decyzję podejmiemy. Czy odroczymy tą 
 
Radni powiedzieli, że odroczymy. Trzeba im pomóc. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że trzeba pomóc, niech 30 osób pracuje.          
To jeszcze mają sytuacje taką jak mają, jeszcze nikt nie 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, kto z państwa jest za tym, żeby dla GS ‘u tą 
dzierżawę, znaczy zaległości z dzierżawy odroczyć te płatności za dzierżawę? Proszę podnieść 
rękę.  
 
Podanie zostało przegłosowane. Głosów „za” było 15. Przeciwnych oraz wstrzymujących się 
głosów nie było. 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że teraz jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś 
pytania, proszę bardzo.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że myśmy na temat GS’u jeszcze, że pieką dobry chleb. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że tak. Tyle maja atutów.  
 
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że mam pytanie. To była ostatnia sesja, pan wójt 
musiał wyjść i tutaj zadawane były pytania,  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie było wszystkich odpowiedzi. 
 
Radna Halina Bardadin - powiedziała, że nie, nie było wszystkich odpowiedzi. Dostaliśmy 
tylko, została wyjaśniona sprawa z bankiem i dostaliśmy dokumenty odnośnie tych lokat.        
A ja jeszcze miałam pytanie i na jakim etapie jest sprawa tych lamp, oświetlenia we wsiach. 
Chodzi mi tutaj o Czeberaki na przykład. Czy gmina podjęła już, bo to jeszcze sprawa jest 
wcześniejsza. Czy gmina podjęła już jakieś kroki, jeżeli chodzi o te lampy?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że lampy tam dam odpowiedź, tam wycięte 
były, poszło pismo, zaraz powiem o zamontowanie tych lamp.   
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że tak, bo w niektórych wsiach nie było problemu,                
a tutaj trzeba było prowadzić linię jeszcze podobno.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tam jeżeli linie to cała zabawa                         
o uzgodnienie warunków. 
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, ale czy gmina podjęła już jakieś kroki w tej sprawie, czy już 
nadała bieg sprawie? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że najpierw były wycięte krzaki, usunięte, 
przygotować teren. W piśmie się zwracaliśmy, żeby ruszyli z tym zadaniem, to trzeba te 
krzaki  
 
Sołtys wsi Czeberaki Karol Pietruczuk - powiedział, że ale tam nie było krzaków. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to nie wiem czy to było u pana, ale gdzieś 
tak było.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że to żeśmy podejmowali już jakiś czas temu.  
 
Radny - powiedział, że miesiąc temu.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że więcej niż miesiąc temu. Ze 3 miesiące. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że na następne spotkanie wezmę te pisma. 
Pisma przyszły z zakładu energetycznego na przełomie listopada - grudnia, właśnie wtedy, 
kiedy rada ustalała, służby przygotowały informację w jakiej miejscowości ile lamp itd.          
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To było odpowiedziane właśnie punktami, gdzie założą, a gdzie trzeba podjąć jakieś 
działania.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że no właśnie chodzi mi o te działania,                           
bo w Czeberakach trzeba było poczynić jakieś działania w tej sprawie, no skoro byliśmy 
jednogłośnie żeśmy podjęli tą decyzję, że robimy te lapy w każdej wsi, więc pytam, czy coś              
w sprawie tej dokumentacji zostało zrobione?  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, a gdzie jeszcze potrzebna była  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że nie wiem. W Czeberakach chyba było. Tak, Karol? 
Chyba w Czeberakach było, dokumentacja jest potrzebna, tam z tego wynikało, co tutaj wójt 
mówi.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tam było napisane, że kwestia tych pięciu 
kabli.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że także ja bym prosiła, żeby coś w tej sprawie ruszyło.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że ja również lampy, u nas nie trzeba było żadnego 
kabla zakładać, 4 lampy, wójt zadzwoni i sprawdzi co się dzieje.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że to były zgłaszane przed, no to poszły. 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że jak było wyłączenie prądu, to ludzie mieli nadzieje, 
że będą lampy, więc do mnie były pytania, co się dzieje? Też chciałabym uzyskać odpowiedź 
wcześniej niż przed sesją. Tak więc się zgłoszę w tej sprawie.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy ktoś jeszcze z państwa? 
 
Radny Leszek Muszyński - powiedział, że chciałby zapytać jak wygląda sprawa z tablicami 
informacyjnymi dla mieszkańców wsi? Przychodzą informacje, a nie ma gdzie tego powiesić. 
Nie ma miejsca, tablice informacyjne  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że u sołtysa. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że trzeba, żeby sołtys zadbał o postawienie 
tablicy, tylko pytanie czy nie ma, jeżeli nie ma to niech tutaj sołectwo w ramach funduszu 
sołeckiego dokonywał zakupu. Teraz my musimy się zastanowić po prostu jak to rozliczyć, 
czy, bo my o tym mówiliśmy. Bo pewnie to, co pan podnosi to będzie tych tablic sporo, 
sołectw jest 18 i każdy zechce nowej tablicy. Jeżeli nawet nie stać to 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że problem tablic jest we wszystkich wsiach. 
 
Radny Tadeusz Ilczuk  - powiedział, że generalnie koszt 1.400,00 zł. 
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, ile? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że 1.400,00 zł jedna tablica.   
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że już nie przesadzajmy.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że taka droga, za szkłem.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że na nogach.  1.400,00 razy 18.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że trzeba coś pomyśleć, jakieś inne rozwiązanie 
przyjąć, tańsze. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że o właśnie, a systemem 
gospodarczym, Łukasz ma racje.  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, a kto zrobi? 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że nie wiem, może ktoś się znajdzie. 
Taniej będzie.  
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że trzeba coś pomyśleć.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że w takim razie zadanie domowe. 
Sprawa do rozstrzygnięcia.  
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Grażyna Sawczuk - powiedziała, że chciałam 
podziękować Pani Przewodniczącej za zaproszenie. I tutaj ze swojego podwórka, 
najwyższego w szkole chciałam przypomnieć może całej kadencji, może gdzieś                          
w nieodległych czasach o renowację parku w Kobylanach. Bo jeszcze rok, czy dwa bobry nam 
położą cały park. Było pisane kiedyś o wysepce w Łosicach. Ale w tej chwili to już naprawdę 
się dzieje, że park jest nieogrodzony, drzewa porosły samosiejki, które już położyły parkan, 
który był zabytkowy, bo tam część została od dziedzica Frankowskiego parkanu. I teraz 
drzewa rosną to już jest lat 20 i po prostu korzenie już demontują właśnie ten parkan. Na 
froncie od szkoły to właśnie ten parkan się położył. A po drugie od lat prosiłam jeszcze             
o kostkę wokół szkoły, bo jest naprawdę problem, lecą stare parapety, zrobione przez nas 
samych, przez rodziców, a nie mamy wszędzie kostki położonej. W szkole w Kobylanach od 
kąt ja tu pracuję 30 lat kostki nie ma.  Takie właśnie chodniki, gdzie położony kawałek, gdzie 
kiedyś, jak szkoła powstawała od tamtej pory kostki nie ma.  
I praca woźnej to naprawdę na tysiącu metrach, na pół etatu pracującej, to tego błota, które 
się wnosi do szkoły, niestety nie utrzymają porządku, jeżeli nie ma kostki. To ja tylko tyle. 
Dziękuję. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy ktoś jeszcze? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że lista jest u komunikacji na razie zbieramy 
zapisy, nie ma żadnej informacji z zewnątrz, kiedy co może ruszyć, także jak będziemy tylko 
mieli informację, no to tak jak mówiłem, a trzeba będzie podjąć działania, a działania trzeba 
będzie podjąć wtedy bardzo szybko, bo trzeba będzie zrobić projekty etc.,  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy na razie nic nie wiemy? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, ilu jest zapisanych? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że ponad 300 osób, koło 400 chyba z tego co 
pytałem dzisiaj rano. 
 
Radny Wojciech Baj - powiedział, że mówiliśmy na temat tego to ten, że losowanie, czy coś 
takiego. Tego nie można zrobić.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, dlaczego? 
 
Radny Wojciech Baj - powiedział, że bo na tych, tych pisało decyduje kolejność zgłoszeń.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że pisało, tylko że  
 
Radny Wojciech Baj - powiedział, że teraz ktoś kto wie, że się zapisał, a nie dostanie to będzie 
zły.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że może poczekajmy, bo to może być  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jeżeli przejdzie to będzie dobrze.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że wszyscy na pewno nie. Ale ja, jeżeli 
mowa o kolektorach to bym chciała przeprosić Ignacego, bo to nie wójt, tylko ja                      
to zapisałam. I ja tam zapisałam, że jest przeciwny, a dalej dopisałam, że w dalszym terminie 
to proponuje. Także to jest moja pomyłka, przepraszam. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać 
głos? Proszę bardzo. 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że trudno się odnieść do tej mojej prośby z poprzedniej 
sesji, gdzie poprosiłem o dokumenty na temat lokat. I co prawda otrzymałem te dokumenty, 
ale nie te, o które prosiłem. Ja prosiłem o wyciąg, ja przepraszam, nie o wyciąg, o fakturę 
końcową przelewu pieniędzy, które powróciły z odsetkami. Bo one tam powróciły z realnymi 
odsetkami, a tutaj są wyciągi z kont, które tutaj tylko przez 180 dni. A pieniądze były poza 
tym 215, 220 dni. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o oferty z banku.                  
I na przykład tak, oferta z banku BGŻ jest termin 1 kwiecień, na pierwszy kwartał. Oferta               
z banku z Białej na 1 kwiecień. A oferta z Banku Spółdzielczego jest na 1 styczeń. Czyli nie 
wiem jak można się odnieść do praktycznie, do terminów o 3 miesiące tak jakby odległych. 
Można powiedzieć, że na pierwszy kwiecień to oferta załóżmy Banku Spółdzielczego jest 
nieaktualna, bo to jest na 1 styczeń. To jest jedna sprawa. Teraz chciałbym jeszcze spytać, 
kto wyliczał tą kalkulację. I względem czego była wyliczona? Uważam, że są cyfry z powietrza, 
no bo skoro oferta na 1 styczeń, a na 1 kwiecień, czyli jest bardzo duża rozbieżność w czasie. 
To są jakby oferty nie aktualne. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy wszystko? To pani Ania. Proszę bardzo. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że ofertę z Banku Spółdzielczego. 
Zawiadomienie na podstawie uchwały, to co państwo macie, 12/2/2013 Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Kornicy z dnia 20 grudnia 2013 roku. Informujemy, iż uległo zmianie 
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oprocentowanie układów oszczędnościowych terminowych podmiotów instytucjonalnych. 
Termin obowiązywania 1 styczeń 2014 rok. I do dnia dzisiejszego nie mamy zmiany. Czyli 
należy przyjąć  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że nikt się nie pokusił wystąpienie o ponowną ofertę. 
Skoro się wystąpiło o oferty z 1 kwiecień to i tutaj powinna być marża. Widzę, że się nie 
zrozumiemy. Coś mi się wydaje. I dlatego na przykład tutaj po odniesieniu, bo tak 
podejrzewam. Po podniesienie się to jest 3 miesięczne do 3 miesięczne. A wiemy wszyscy 
doskonale, że w naszym banku tutaj gmina nie miała na 3 miesięcznych lokatach,                     
3 miesięcznych lokat. Miała tylko negocjowane 6 miesięczne i roczne i żadnych innych.                      
Te odniesienia są do sumy wirtualnej.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że no tak, ale pytaliśmy w Banku Spółdzielczym 
w Białej Podlaskiej o lokatę 3- miesięczną, a w BGŻ półroczną, także analogicznie wyliczono 
kwoty na podstawie oferty Banku Spółdzielczego w Kornicy.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że oferty obowiązujące na ten moment.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że bo to są tak jakby nie prawdziwe, bo ja powiem na 
własnym przykładzie, ja od kilku lat mam lokaty w tym banku i na przykład gdzie mam dużo 
niższe oprocentowanie, bo i niższa suma i na przykład ja na 1-szy kwartał, bo przeważnie 
mam 3 miesięczne, na 1-szy kwartał miałem 2,70%, na 2-gi kwarta 2,73%, i na 3-ci 2,73%. Tak 
jakby 3 miesięcznie. Czyli te odniesienie jest do niczego.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że oferta banku obowiązuje od 1 stycznia 2014 
roku. 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że negocjowane były tylko 2. Ja panu tłumaczę. Czy 
Gmina Stara Kornica miała lokatę 3 miesięczną? Proszę mi powiedzieć. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie wiem, bo a nie znam wszystkich 
dokumentów jakie uzgodnione było. 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że to źle. Proszę mi odpowiedzieć, czy Gmina Stara 
Kornica miała w naszym banku lokatę 3 miesięczną? 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyn – powiedziała, że na przestrzeni czasu były różne.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że mi chodzi teraz. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyn – powiedziała, że były i lokaty miesięczne.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że były i lokaty miesięczne, dwu miesięczne, 
trzy, roczne, półroczne, w zależności od tego jak wychodziło z Cash lou, przepływów 
finansowych. Kiedy jakie, pieniądze będą wracać.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że nie będę już bardzo tematu drążył, bo widzę, że nic się 
nie dowiem. Ja bym chciał tak zakończyć, ja uważam tak, że na tych lokatach gmina nie 
zyskała nic. Może 200,00 zł, 300,00 zł, to jest wszystko. I dlatego nie wiem, nie mam siły 
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przebicia, żeby to wyjaśnić, bo pan wójt gdyby chciał wyjaśniłby to w 10 sekund, tylko pan 
przez rok czasu wyjaśnić tego nie chce. I to wszystko.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że ja też bym chciała zakończyć ten temat lokat, bo to 
już trochę jestem tym znużona, a chciałabym podziękować dla pana wójta i dla pana 
Ignacego za to, że się starają, że o tym mówili i że to jest wspólna rzecz, która ich łączy, a nie 
dzieli. Tak wiec bardzo dziękuję, pieniądze wróciły, w ogóle dobrze, że wójt gratuluje odwagi, 
te pieniądze w innym banku umieścił mimo, że mógłby być sprzeciw. I gratuluję dla pana 
Ignacego, że pilnuje tego. Bo gdyby tego zdarzenia nie było, no to nie wiem jak to by było 
naprawdę. To jest rzecz, która ich łączy i patrzmy na to. Także dziękuje obu panom.  
 
Radny - powiedział, że jeszcze chciałbym zakończyć temat, że głowa nas rozbolała                     
z dobrobytu, z tego względu, że w innych gminach, tam gdzie są banki spółdzielcze, gminy 
nie mają dochodów plusowych i wszystko gra, zatrudniają pracowników w swojej gminie.        
I teraz patrząc na swój kawałek chleba, każdy z nas sprzedając produkt, czy to trzoda, czy to 
owoce miękkie, dąży do tego, żeby sprzedać o 10 gr. wyżej. Nie rozumiem, czemu tutaj 
powstało, taki problem, kiedy bank inny oferuje więcej, jak ten który jest na miejscu. To jest 
dla mnie nie do pojęcia.  
 
Sołtys wsi Dubicze Eugeniusz Kiryluk - powiedział, że wójta trzeba ukarać. 
 
Radna Ewa Szydłowska – zapytała, ale za co? 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że ale nie wiem ile było więcej pieniędzy. Ale się nie 
dowiesz. Powinniśmy się dowiedzieć. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że z tego co tutaj było, z tego co pamiętam, na komisji, 
na którejś sesji, chyba w drugim kwartale pan dyrektor banku był tutaj chyba, że mnie 
pamięć  myli, więc na tamten czas było oprocentowanie jakie, tak jak sobie przypominam jak 
na 1 stycznia.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że tak. 
 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że to już był drugi kwartał, wiec bank nie dał lepszej 
oferty.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że tak samo jak odraczamy dla GS’u, tak samo też 
musimy dbać o ten Bank Spółdzielczy, bo tu pracują nasi znajomi, dużo osób starszych ma tu 
konto, bo nie pojedzie. Bank też nam pomaga, coś tam udziela, wiec tutaj trzeba patrzeć tak 
jak mówię. Patrzmy na to, że to łączy, a nie dzieli.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy ktoś jeszcze? 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że nie ma w nas takiego patriotyzmu lokalnego, czyli 
wspierania siebie i całej gminy. I tego tutaj nie ma. I tego brakuje.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, czy ktoś jeszcze chciałby w sprawie banku? 
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Radny Łukasz Kalużny - zapytał, czy to że Wójt przeniósł tą lokatę do innego banku, to nasz 
kornicki bank ucierpiał w jakiś sposób? 
 
Sołtys wsi Dubicze Eugeniusz Kiryluk - powiedział, że w ambicjach. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że bardzo słusznie. 
 
Radny Łukasz Kalużny - powiedział, że teraz każdy na wójcie będzie wieszał,                              
za przeproszeniem, „psy”, że wójt przeniósł pieniądze, nie wiem jak to było, bo nie byłem       
w tamtej kadencji, bez pozwolenia rady.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że bo mógł. 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że była taka uchwała, że mógł.  
 
Radny Łukasz Kalużny - powiedział, że jest uchwała. Wójt może przenieść, to przeniósł. Nasz 
bank nie ucierpiał i mam nadzieje, że nie ucierpi  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że teraz te pieniądze powróciły. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że żeby zakończyć dyskusję o banku,           
ja uważam że tak, my, wybrali nas mieszkańcy żebyśmy dbali o dobro gminy, wójta również. 
Wójt kierując się jakimś ekonomicznym wynikiem przeniósł tam, gdzie oferowali więcej. Nie 
złamał prawa, bo mógł to zrobić. Także uważam, że to takie wylewanie trochę dziecka                     
z kąpielą. Ale druga jest sprawa, taka że jesteśmy też wszyscy mieszkańcami i zależy nam        
na dobru tego banku i żeby ten bank był, nie wyobrażam sobie Gminy Kornica bez banku.                 
A wyjaśnienie tutaj, bo ponieważ Ignacy jest radnym w banku i ja zwracam się z taka prośbą, 
żeby wyjaśnić sytuację jaka faktycznie jest. Bo na tych spotkaniach żeśmy słyszeli, że jest 
bardzo źle. I ja jestem sama osobiści zaniepokojona, tym że, czy faktycznie nasz bank jest            
w takiej złej sytuacji finansowej.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że bank to jest jeden z lepszych banków w kraju.                 
I to co było, te wylewanie pomyj, wiemy tam przez kogo, to nie ma nic wspólnego                      
z rzeczywistością, sytuacja banku. Bank prosperuje bardzo dobrze, jest, do tej pory był 
zawsze w pierwszej dziesiątce w kraju, 6-8 miejsce w kraju. Teraz po połączeniu ma może 
troszkę dalsze ale też wszystko dobrze. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że no właśnie. Jakieś już wyjaśnienie 
mamy. 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że jest bardzo dobrze, prosperuje. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, no to skoro były jakieś tam nie 
dogadania się w sprawie oprocentowania, to dlaczego taka afera i dlaczego na każdej komisji 
i radzie słuchamy, że jest źle? 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że nie. Ja chce dociec prawdy i nic więcej.  
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, a jakiej? 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że no ja wiem jakiej, której ja nie mogę wyjaśnić.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, ale dlaczego? 
 
Radna Halina Bardadin – powiedziała, że my wiemy o co chodzi .  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że gmina na tym nie straciła, bank też 
nie stracił.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że nastąpiła taka strata prestiżowa. Współpracy 
pomiędzy urzędem a bankiem, bankiem a urzędem.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że zgadzam się.  
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że i to jest strata.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, ale dlaczego i z czyjej winy? 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że proszę do mnie pytań nie zadawać. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, a do kogo? Ponieważ jesteś w radzie 
nadzorczej banku, wiec dlatego Ciebie pytam. 
 
Radny Ignacy Janczuk – powiedział, że bank jest w bardzo dobrej kondycji, bardzo dobrze 
zapowiada.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zapytała, no to o czym my mówimy? Uważam,               
że zamknięte. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jeszcze jedna rzecz, pani Ania mi 
podpowiada, rozmowy były z tym bankiem, nawet było wystąpienie na piśmie, żeby bank 
przedstawił ofertę na oprocentowanie, na kolejny okres rozliczeniowy.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyn – powiedziała, że chcieliśmy po likwidacji założyć następna 
lokatę i bank dalej podtrzymał oprocentowanie z 1 stycznia 2014 roku.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że ja mam tysiące spraw i wszystko muszę 
pamiętać. Z tego co pani wie, przygotowywała, podpisywałem pewnie, że faktycznie dobra 
propozycja, trzeba przystąpić.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powiedziała, że o tym żeby dalej współpracować 
pomyślimy jak to zrobić, żeby to naprawić co się bardzo zepsuło. Drodzy Państwo pozwólcie, 
że ja złożę życzenia Państwu, na Nowy Rok, pogody ducha, zadowolenia z pracy, z rodziny, 
tego, żeby ten przyszły rok był jeszcze lepszy od tego, spokoju i pieniędzy, bo to też, podobno 
nie najważniejsze ale bardzo ważne. Spokojnej pracy i zdrowia. Wszystkiego najlepszego.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, Pani Przewodnicząca, Szanowni Goście, 
Szanowna Rado, pozwólcie, że też w imieniu własnym, wszystkich pracowników, złożę 
Państwu najlepsze życzenia noworoczne, w tym Nowym Roku dużo zdrowia, uśmiechu na 
twarzy, dobrej współpracy, realizowania jak najlepszych projektów, które będą niosły radość 
i zadowolenie mieszkańców i rodzinom, znajomym, bliskim, pomyślności w Nowym Roku, 
szczęścia, zdrowia i udanego balu sylwestrowego.  Wszystkiego dobrego na Nowy Rok 2015, 
a jak mówią, żeby nie był gorszy niż 2014.  
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – 
zamknęła obrady III Sesji Rady Gminy o godzinie  12.15.  
 
 

Protokołowała                                                                                     Przewodniczyła 
 

Marzena Gromysz                                                                          Elwira Hulińska 
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