
 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji. 
 

P R O T O K Ó Ł   Nr IV/2015 

z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 16 stycznia 2015 roku                         
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Elwiry Hulińskiej – 
Przewodniczącej Rady Gminy. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska podziękowała radnym, którzy byli na 
pogrzebie śp. Jadwigi Demczuk. Poprosiła o uczczenie Jej pamięci minutą ciszy. 
 
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.05. 
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - otworzyła obrady IV Sesji, powitała Wójta 
Gminy Kazimierza Hawryluka, Skarbnik Gminy Annę Blondyk, radnych. Stwierdziła,    
że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 15 radnych. W załączeniu lista 
obecności radnych.  
 
Następnie przedstawiła porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.                                                                                                                                     
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.  
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Stara Kornica,  
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata                       
2015 - 2018, 
- zmian w budżecie gminy na 2015 rok.  
6. Wnioski i interpelacje radnych.  
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  
8. Sprawy różne i wolne wnioski.                                                                                           
9. Zamknięcie obrad sesji.              
 
Porządek obrad przegłosowano. Za przyjęciem głosowali wszyscy radni. Głosów „za” 
było 15. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było. 
 
Protokół z ostatniej Sesji Nr III/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 - był opłatek w Kurii Siedleckiej. Od biskupa, 
przekazuje najlepsze życzenia na Nowy Rok samorządowcom, pracownikom, 
pomyślności w Nowym Roku, tak jak było na spotkaniu, że tak powiem, delegowane. 
Takie spotkania są robione co roku, na początku stycznia. Podzielić się informacją      
o innych rzeczach było krótko, że tutaj jak coś, będziemy rozmawiać w punktach 
interpelacje i zapytania.  
 
Ad.pkt.5.p.p. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad 
sołeckich na terenie Gminy Stara Kornica 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – mamy ustalić terminy wyborów 
sołtysów u Państwa w miejscowościach.  
 
Radna Halina Bardadin – czy my mamy zaproponować? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak. Proszę Państwa, więc tak, 
ponieważ na Kornicy Kolonii i w Kiełbaskach wybory odbywają się w domu sołtysa, 
także panowie sami mieli ten przywilej, że zadecydowali i 10 lutego                             
o godzinie 18.00 w Kiełbaskach będzie, więc ten termin już zajęty. I na Kornicy 
Kolonii 27 stycznia też o godzinie 18.00, więc tych dwóch terminów nie bierzcie pod 
uwagę.  
 
Radny Wojciech Baj - ja na 25 zająłem Kolonię i Stare Szpaki.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – 10 lutego Kiełbaski. Wojtek, jak? 
 
Radny Wojciech Baj - ja na 25 zająłem Kolonię, na niedzielę i Stare Szpaki.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy 25 styczeń? Godzina 18.00. 
 
Rady Wojciech Baj – na Kolonii 17.00, a Stare Szpaki na 18.30. 
 
Radna Halina Bardadin – czy może być w styczniu? 
 
Radny Leszek Muszyński - powiedział, że 23 stycznia Nowe Szpaki 
 
Radna Ewa Szydłowska – w sobotę i w niedzielę może być? 
 
Radna Halina Bardadin – w niedzielę nie.   
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Nowe Szpaki 23 stycznia. 
Powiedziała, że nie. Od 24 zaczynamy. 23 stycznia to jest piątek. Ale w lutym też 
można.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – można. 23 stycznia o 18 to mam spotkanie OSP. 
Chyba, że wcześniej.  
 
Radna Ewa Szydłowska – a 25 ? 
 
Radny Leszek Muszyński – 30 ? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 30 wolny.  
 
Radny Leszek Muszyński – to 30.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – styczeń o 18.00 i 18.30 
 
Radna Halina Bardadin – to idzie w kolejności, czy można? Ja w Popławach bym 
chciała 29. Zajęty?  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie.  
 



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji. 
 

Radna Halina Bardadin – to 29, gdzieś tak no bo to Popławy, Czeberaki, Wyrzyki. 
Tak? Rozumiem? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – każda wieś oddzielnie.  
 
Radna Halina Bardadin – ja mam zaproponować w tych trzech wsiach.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak.  
 
Radna Halina Bardadin – no to 29. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Popławy 29 stycznia. 
 
Radna Halina Bardadin – no na przykład. O 18.00, bo to żeby po obrządku.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja myślę, że 18.00 to jest taki 
najlepszy. Bo ci, którzy mają obrządki skończą. Ci, którzy pracują też zdążą                
z pracy wrócić. 
 
Radna Halina Bardadin – też, a można by było w tym samym dniu, nie to by było za 
dużo, żeby w drugiej wsi na przykład o 19.00  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – musiała by być różnica   
 
Radna Halina Bardadin – no właśnie, ile będą wybierać? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 2 godziny.  
 
Radna Halina Bardadin – 5 minut jest do Wyrzyk. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Stanisław, a Ty chcesz w niedzielę? 
 
Radny Stanisław Maciejuk - w sobotę.  
 
Radna Ewa Szydłowska – dlaczego nie można w sobotę? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wszystkie dni, sobota i niedziela też.  
 
Radna Ewa Szydłowska – no właśnie. To 1 luty Kazimierzów, 18.00.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeszcze raz. 1 luty Kazimierzów, 
18.00-18.30 
 
Radna Ewa Szydłowska – 6 luty Dubicze.  
 
Radny Tadeusz Ilczuk - ja 5 luty.  
 
Radna Halina Bardadin – to może ja też dokładnie podam, bo jeszcze nie 
skończyłam, miałam trzy wsie. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zapytała, Rudka? 
 
Radny Tadeusz Ilczuk – 5 luty. Powiedział, że nie wiem dlaczego, za długo się 
zastanawiasz.  
 
Radna Halina Bardadin – nie. Nie chce wkraczać, wiesz. Czyli tak, Popławy  
 
Radny Ignacy Janczuk – żeby z kalendarza po kolei i koniec. Po co takie dylematy.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to już jest większość. 
 
Radna Halina Bardadin – 29 mamy Popławy, a 28 jest wolny?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  
 
Radna Halina Bardadin – może dajmy 28 Czeberaki, godzina 18.00. 28 styczeń 
Czeberaki, a 27? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zajęte. 
 
Radna Halina Bardadin – zajęte? 1 luty, niedziela, 2 luty?  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czekajcie, 27 niezajęte.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zajęte, mam wpisane Kornica Kolonia.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no tak. 
 
Radna Halina Bardadin – a 3 luty?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 3 luty to jest wtorek, może być.  
 
Radna Halina Bardadin – czy wolne? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  
 
Radna Halina Bardadin – to będą Wyrzyki 3 lutego. 
 
Radny Tadeusz Ilczuk - a jeszcze godziny zostają? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – 18.00 - 18.30  
 
Radny Tadeusz Ilczuk - czy wszystko? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Wyrzyki, czekajcie, niech ja znajdę. 
 
Radna Halina Bardadin – Wyrzyki na końcu.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to jest? 
 
Radna Halina Bardadin – 3 luty, godzina 18.00. Czyli ja już mam ustalone, 29, 28 
styczeń i 3 luty.  
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Radny Wiesław Maciejuk - Nowa Kornica  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Nowa Kornica już jest, 7 o 11.00         
w dzień? 
 
Radny Wiesław Maciejuk – to jest sobota. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 7, może być. Szanowni Państwo, został tak, 
Walim, Stara Kornica, panie Stanisławie,  
 
Radny Stanisław Maciejuk – pierwszy wolny termin. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  Koszelówka,  
 
Radny Stanisław Wielgórski – 31.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 31 stycznia nie da rady. Bo mam dwa zebrania       
o 10.00 i 18.00 
 
Radny Stanisław Wielgórski – ja bym chciał, żeby była sobota. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to w lutym jeszcze. 
 
Radny Mateusz Leszczyński - a Wygnanki 21 luty.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak może być. 21 luty? 
 
Radny Mateusz Leszczyński - na 18.00   
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale mówi Pan styczeń, czy luty? 
 
Radny Mateusz Leszczyński – luty. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  nie. Do 10 lutego.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – do 10 lutego? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  do 10 lutego musimy się zmieścić. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dlaczego? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie zdążymy ze śmieciami.  
 
Radny Piotr Niedźwiedziuk - 9 Kobylany.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – 9 luty Kobylany. 
 
Radny Mateusz Leszczyński - czy 8 luty zajęty? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zaraz, poczekajcie. I o której              
w Kobylanach? 
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Radny Mateusz Leszczyński -  po południu, 8 luty. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – niedziela może być. 
 
Radny Mateusz Leszczyński – na 16.00 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a Stanisław, Ty Kornicę, kiedy 
będziesz. A Wygnanki, 9 czy nie? 
 
Radny Mateusz Leszczyński – 8 luty na 18.00 to po obrządkach samo będą. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeszcze nam została Koszelówka.  
 
Radny Stanisław Maciejuk - czy 24 to jeszcze jest? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 24 to Wyrzyki mam na 18.00 
 
Radny Ignacy Janczuk - a 7 luty? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  Nowa Kornica jest 7 lutego.  
 
Radny Ignacy Janczuk – oni są z rana, a ja bym chciał na 18.00 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – może być. Nowa Kornica 7 lutego 
będzie o 11.00, a Wólka o 18.00 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  wójt jest zajęty. 
 
Radny Ignacy Janczuk – a dzień wcześniej, to będzie piątek? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  to będzie który? 
 
Radny Ignacy Janczuk – 6. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – 6 o 18.00 są Dubicze. Dobrze by 
było gdybyśmy mieli kalendarz w ogóle.  
 
Radny Ignacy Janczuk – a dzień wcześniej przed Dubiczami, to co będzie? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  5, Rudka. 
 
Radny Ignacy Janczuk – Rudka, dobra. A 4? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –   4 nie ma nic.  
 
Radny Ignacy Janczuk – niech będzie Wólka 4. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  Wólka Nosowska  4 luty.  
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Radny Ignacy Janczuk – luty, godzina 18.00.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – 18.00 i 18.30. Walim? 
 
Radny Krzysztof Mielniczuk – jaki pierwszy wolny termin jest? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zostało nam 27.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a 24 stycznia wójt nie może, tak? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, to jest sobota. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  25.  
 
Radny Stanisław Wielgórski - 25, ja mogę. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – mam już wpisane Szpaki, 26 nie ma 
nic. Walim 26 na 18.00 i 18.30. Koszelówka jeszcze nam została i Stara Kornica.  
 
Radny Stanisław Maciejuk  - kiedy? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeszcze nie ustaliliście.  
 
Radny Stanisław Maciejuk - 23, akurat tydzień będzie.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  23 to  
 
Radny Stanisław Maciejuk - to ja nie pojadę.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no jak nie pojedziesz, wójt pojedzie.  
 
Radny Stanisław Maciejuk - to 30.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – 30 to co to jest? O bardzo dobry 
termin. 
 
Radny Leszek Muszyński - Szpaki Nowe.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, Szpaki Nowe. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  a 31? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zajęty jestem.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a następna sobota?  8 luty? 
Stanisław, 8 luty?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wolne.  
 
Radny Stanisław Wielgórski – ja bym chciał, żeby w sobotę. 7 luty? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 7 luty, sobota ale o 16.00 .  
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Radny Stanisław Maciejuk - 7 pasuje? 
 
Radny Stanisław Wielgórski – zajęty, czy nie? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – o 18.00 mam zebranie.  
 
Radny Stanisław Maciejuk - to następna, 14? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a w środku tygodnia, do 10 bo na 
ustawę śmieci. 8 luty jest w Wygnankach. A 25 w Koszelówce po mszy?  
 
Radny Stanisław Wielgórski – to jest niedziela? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  tak, niedziela.  
 
Radny Stanisław Wielgórski – może być. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  msza, o której jest? 
 
Radny Stanisław Wielgórski – o 10.15. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  to na 12.00, albo bezpośrednio po 
mszy. 
 
Radny Stanisław Wielgórski – bezpośrednio po mszy. 11.15 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – 11.30, to 25. Stara Kornica, została.  
 
Radny Stanisław Maciejuk – czy do 10 ma być? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – 10 lutego są Kiełbaski. Wcześniej 
czegoś szukajcie.  
 
Radna Zofia Marczuk - 6. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  Dubicze są o 18.00  i 18.30  
 
Radny Stanisław Maciejuk – czy nie można by było wcześniej? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – 1 lutego. Zaraz sprawdzimy.               
A 25ego jest dwa czy jeden? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dwa. Szpaki Nowe i Kolonia.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Koszelówka. A 8-ego? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 8 nikt nie ma. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no właśnie. I gdzie jest 8?                 
W Wygnankach.   
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Stanisław, a na Kornicy wolisz 
wieczorem, czy w południe?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – p. Stanisławie, a w sobotę 7? Gdzieś tam koło 
15.00-16.00?  
 
Radny Ignacy Janczuk – ustalcie o 18.00, wszyscy przychodzą. Jaki to problem?       
O 18.00 wszyscy już wolni.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Stanisław, a na wtorek, 27? 
 
Radny Stanisław Maciejuk – jak nie ma innego terminu.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja mam taką prośbę do Wygnanek, 
czy możemy Wygnanki przenieść w dzień. Jak wy macie mszę?  
 
Radny Mateusz Leszczyński - teraz jest o 14.30. Kiedyś było 9.00 rano, teraz 14.30. 
To tak nie bardzo trochę, bo po mszy ludzie od razu do obrządków idą.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 16.00 to nie bardzo. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – przed mszą.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – nie da rady. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to, jaki dzień został? 
 
Radny Mateusz Leszczyński – to się z mieszkańcami ustala. Latem było przeważnie 
9.00 rano, a teraz jest 14.30. Najprościej na 18.00. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w takim razie Kornica zostaje na       
2 lutego. Jest 2 luty, ktoś ma?  
 
Radna Halina Bardadin – nie ma. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – 2 luty. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – poniedziałek.  
 
Radny Ignacy Janczuk – na wybory sołtysa kto ma przyjść ten przyjdzie. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – 18.00-18.30. Ja tylko przeczytam,     
sprawdzajcie, czy się nie nakłada na siebie. Czeberaki 28 styczeń, 18.00-18.30, 
Dubicze 6 luty,18.00-18.30, Kazimierzów 1 luty, 18.00-18.30, Kiełbaski 10 luty, też 
wieczorem 18.00-18.30, Kobylany 9 luty, 18.00-18.30, Kornica Kolonia 27 styczeń, 
18.00-18.30, Koszelówka 25 styczeń, 11.30-12.00, Nowa Kornica 7 luty, 11.00-
11.30, Nowe Szpaki 30 styczeń, 18.00-18.30, Popławy 29 styczeń,18.00-18.30, 
Rudka 5 luty, 18.00-18.30, Stara Kornica 2 luty, 18.00-18.30, Stare Szpaki 25 
stycznia, 18.30-19.00, Szpaki Kolonia też 25 stycznia, 17.00-17.30. Zgadza się?  
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Radny Wojciech Baj - tak. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to Koszelówka będzie, Stare Szpaki      
i Kolonia, tego dnia. Walim 26 stycznia, 18.00-18.30, Wólka Nosowska 4 luty, 18.00-
18.30, Wygnanki 8 luty, 18.00-18.30 i Wyrzyki 3 luty, 18.00 -18.30. Nie nakładają się 
gdzieś daty? To w takim razie ogłaszam teraz 10 minut przerwy, Panie przygotują 
ogłoszenia i dzisiaj już powieszą, ogłoszenie musi pójść dzisiaj, żeby z aktualnym 
terminem. Mam prośbę, żebyście Państwo sami wywiesili, albo przekazali te 
ogłoszenia sołtysom, żeby już były wywieszone.  
 
Ogłoszono 10 minut przerwy. 
 
Po przerwie. 
 
Radny Leszek Muszyński - mam pytanie odnośnie tych wyborów, to jakoś statut,    
czy tylko napisane, że 1/5 mieszkańców przychodzi na pół godziny później.   
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to znaczy statut, jest w ustawie. 
Powiedziała, że jeżeli nie ma quorum, to później bez 
 
Radny Leszek Muszyński - czy jest regulamin? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy regulamin, to ja nie wiem.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  jeżeli nie ma, to po tej pół godzinie 
wybiera się tak jak jest.  
 
Radny Leszek Muszyński - czy karty do głosowania to się drukuje w trakcie? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak ustalony jest termin, np. godzina 18.00 
musi być 50% uprawnionych, jeżeli nie, pół godziny czekamy i wtedy wybieramy 
większością osób obecnych. Będzie osoba z gminy, będzie drukarka, przygotują 
karty do głosowania, tylko trzeba będzie wpisać imię, nazwisko kandydata                   
i powielimy tyle, będziemy mieli nożyczki, żeby powycinać i każdy dostanie kartę do 
głosowania z pełną listą osób zgłoszonych.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – techniczną obsługę zapewni Urząd 
Gminy.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – podstawę prawną, jak i co to ja będę to miał. 
 
Radny Leszek Muszyński – ile osób jest uprawnionych do głosowania. To też               
z urzędu? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – informacja będzie.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie praktykowaliśmy do tej pory żeby 
mieć. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – idąc na wyborach sołtysów  z urzędu mamy 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  listę mieszkańców. 
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Pracownik Urzędu Gminy Justyna Iwaniuk – Michalik – uprawnionych do głosowania. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja to będę miał ze sobą.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze jakieś pytania odnośnie 
wyborów?  
 
Radny Stanisław Wielgórski - wszystko jasne.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w takim razie proszę o uwagę.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść Uchwały Nr IV/22/2015 
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Stara 
Kornica. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów 
„za” było 15.  
 
Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – otrzymaliście Państwo uchwały odnośnie zmian       
w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zmiany w budżecie gminy. Ja powiem tylko       
o co chodzi, chociaż też jest dołączone uzasadnienie do uchwały. Brakuje środków 
na prace dodatkowe, które wyszły w trakcie realizacji inwestycji - budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica oraz 
przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Kornica. Tutaj te środki 
brakują na tą przebudowę gminnej stacji. W trakcie prac wyszły roboty dodatkowe             
i tutaj dajemy 116.474,20 zł i dajemy również 1.000,00 zł na modernizację świetlicy 
wiejskiej w Popławach, ponieważ prace tam, w tej chwili już został tak jakby 
wykonane i kalkulacje kosztów przeprowadzono i brakuje 1.000,00 zł. W związku              
z powyższym na te dwa zadania dajemy środki finansowe, natomiast zdejmujemy               
z wynagrodzenia pracowników administracji 117.474,20 zł. Ale to tak jak już 
tłumaczyłam na poprzedniej sesji, robimy to, dlatego że nie możemy ruszyć nadwyżki 
budżetowej, a te środki muszą się znaleźć na zadania, które są w trakcie realizacji, 
ponieważ nie może być realizowane zadanie, jeżeli nie ma zabezpieczonych 
środków finansowych. W związku z powyższym na te zadania zostały zwiększone 
środki. Otrzymaliście Państwo materiały zmian w wieloletniej i zmiany w budżecie, 
teraz przeczytam uchwałę. 
 
Następnie Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała treść uchwały. Zapytała, czy są 
jakieś pytania? 
 
Radny Ignacy Janczuk – co to są za zmiany przy tej budowie, bo to są jakieś takie, 
które nie były ujęte w projekcie. Tak?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 
 
Radny Ignacy Janczuk – co to są za zmiany?  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – rury, że tak powiem. W obrębie ujęcia wody, które 
nie były uzgodnione w projekcie technicznym.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – wymiana, bo były  
 
Radny - zapytał, tych rur, tak? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  
 
Radny Ignacy Janczuk – musi być bardzo duża ilość skoro 117.000,00zł.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to są te grube, które tam idą, tutaj jak z ujęcia 
wody, w tę stronę na Nową Kornicę, bo tam akurat było, rozkopali, pokazywali,  
 
Radny Ignacy Janczuk – to znaczy tutaj, aż do ulicy. Tak? Będzie wymieniane. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. W obrębie 
 
Radny Ignacy Janczuk – stacji 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ujęcia wody. I tam, że tak powiem, poza płotem, 
tam gdzie idzie rozdzielnia, bo tam były rury żeliwne, stare. One praktycznie od 
początku istnienia tego ujęcia wody. Nawet wtedy, kiedy było przejmowane te ujęcie 
wody to one były, dalej pracują. Był wniosek składany, są grubości praktycznie 1,5 
cm. Teraz ten teren za siatką i przed kostkę położyli, to musiało być zrobione, bo by 
za 10 lat pękła. 
 
Radny Stanisław Wielgórski - oczywiście. Przez tą rurę są takie koszty? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy są jeszcze jakieś pytania?          
W takim razie głosujemy.  
 
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów 
„za” było 15. Uchwałę dołączono  jako załącznik do protokołu. 
 
Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała treść uchwały.  
 
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów 
„za” było 15. Uchwałę dołączono jako załącznik do protokołu. 
 
Radny Leszek Muszyński - mam jeszcze jedno pytanie odnośnie planu wydatków 
majątkowych na 2015 rok, w pozycji 19, może w formie wyjaśnienia „ewidencja dróg 
gminnych”, na czym to polega i jak to się odbywa? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – już odpowiadam. Po kontroli jakie miałem              
w poprzednich latach, tak jak p. Leszku każdy budynek, majątek gminy, tak musi być 
książka każdej drogi. 
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Radny Leszek Muszyński - czy gminnej? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. To zostało zlecone, bo między innymi właśnie 
było w protokole zalecenie wykonać ewidencję. Ewidencja polega na tym, że każda 
droga będzie miała swoją książkę ewidencyjną i będą dane techniczne drogi 
przeniesione z oznaczeniem tej drogi.  
 
Radny Leszek Muszyński - czy będzie ta droga powiedzmy ile ona faktycznie ma 
szerokości? Czy to będzie zrobione tylko ewidencyjnie, czy geodezyjnie? Nie? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. Będzie to zrobione na podstawie 
dokumentacji 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – geodezyjnej też.   
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – geodezyjnej. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – musi mieć swoje zestawienie z numerem.                 
Z numerami działek, wszystko tak jak 
 
Radny Leszek Muszyński - czy na przykład są problemy, to będziecie ustalać, że jest 
droga gminna a nikt nie wie ile ona ma szerokości.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no tak, to będą takie informacje  
 
Radny Leszek Muszyński - taka księga będzie, że będzie można w dokumenty wejść 
i zobaczyć.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to będą robili panowie. Założą książkę, książka 
będzie miała nr. drogi, będzie miała dane techniczne, parametry oraz w jakim jest 
stanie.  
 
Radna Ewa Szydłowska – kiedy to będzie wykonane? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest do zrobienia w tym roku. Umowę 
podpisałem, gdzieś na przełomie maja - czerwca. Ma to już być dostarczone, 
dokumenty.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze jakieś pytania są?  
 
Ad.pkt.6.p.p . Wnioski i interpelacje radnych.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – słucham Państwa, czy są jakieś 
pytania? 
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że tak. Ja mogę zacząć. Co w związku                
z lampami? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, mam pismo przed sobą, tak jak mówiłem 
Państwu, pismo przyszło w listopadzie, nasze było pismo wcześniej. W piśmie 
wcześniejszym informowałem zakład energetyczny o słupach w Wólce Nosowskiej,    
o lampach na słupach w Kazimierzowie 6/61, 31 na 61/35, na 61/36, na 67,              
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w Kiełbaskach, w Rudce, w Wygnankach, w Czeberakach. W odpowiedzi na pismo 
nasze PGE Dystrybucja Lublin, rejon energetyczny Biała Podlaska informuje,             
iż założy oprawy oświetleniowe w następujących miejscowościach: Wólka 
Nosowska, Kazimierzów, Wygnanki II, Wygnanki I. Sprawa oświetlenia w tych 
miejscowościach, że zostaną powieszone w momencie dostarczenia materiałów do 
magazynu. W tej chwili zakład energetyczny robi na Platerowie, skończą tam              
i przyjdą na gminę Kornica i te lampy, które były zgłoszone i przyszła odpowiedź,      
że będą zamontowane, zamontują. W miejscowości Rudka, Czeberaki ze względu        
na długie odcinki budowy obwodu oświetleniowego lampy nie zostały powieszone.    
W celu założenia oświetlenia w tych miejscowościach należy wystąpić do RE              
o wydanie technicznych warunków. I takie dokumenty były przedłożone i te dwie 
miejscowości, że tak powiem, uzgodnienie warunków technicznych, a tutaj Wólka 
Nosowska, Kazimierzów, Wygnanki II, Wygnanki I to chodziło o w Wygnankach na 
słupie 15, 27 i 17, 27 zostanie to wykonane.  
 
Radny Mateusz Leszczyński - panie wójcie, mam pytanie, bo tam jeszcze jedna 
latarnia nie była zgłoszona, bo to p. Ignaciuk dla sołtysa mówiła, a sołtys zapomniał. 
Bo to nie mówiła wprost, to nie wiem. Jeszcze raz podanie pisać?  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale gdzie?  
 
Radny Mateusz Leszczyński – na końcu wsi.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z tej strony od 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – od Droblina z tej strony.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – od Droblina, tak? 
 
Radny Mateusz Leszczyński - nie. Na końcu wsi, na łąki,  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – z tamtej strony wsi. 
 
Radny Mateusz Leszczyński - tak, zgadza się, bo tam p. Ignaciuk mówiła. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a na jakich słupach wie pan? 
 
Radny Mateusz Leszczyński - nie wiem.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – z nimi trzeba dyskutować numerami 
słupów.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – transportowym jeszcze.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – transportowym 
 
Radny Mateusz Leszczyński - to ja się dowiem.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jak pan dowie się to do pokoju nr. 10 pan da 
informacje, jak będziemy, a myślę, że kupią to będą szli zakładać dwie to założą 
cztery. Trzeba dać informację.  
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Radny Mateusz Leszczyński - dobrze.  
 
Radna Ewa Szydłowska – teraz kolejna sprawa, cały czas panie z Zalesia i z Dubicz 
proszą mnie, żebym przypominała o tym przepuście w Zalesiu, który gdzieś tam 
niewykonany. To powoduje, że zalewa im domy. Dwa lata temu podobno wójt tam 
był, strażacy pompowali jakiś tam rów melioracyjny w Dubiczach. Ja dzwoniłam do 
pana, więc jeszcze raz, one powiedziały, że nic się nie działo, nikt nie był.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, pani dzwoniła w tej sprawie, odpowiadam. 
Jeżeli chodzi o przepust, wiem w którym miejscu, w 2011 roku, czy w 2012 było 
zalanie. Za pieniądze gminy był przywrócony rów, który został zalany. Przepust jest 
pod drogą powiatową.  
 
Radna Ewa Szydłowska – ale nie, to w takim razie chodzi o coś innego, bo rów jest, 
tylko jest zarośnięty, podobno. Bo ja tam nie byłam, tylko z tych ich opisów,                
a w Zalesiu nie ma przepustu. Jest nie wykonany gdzieś tam pod drogą, więc będzie  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w Zalesiu pod droga, czy w Dubiczach?  
 
Radna Ewa Szydłowska – w Zalesiu, bo to chodzi o dwa punkty. Będzie zebranie 
tam pewnie sołeckie, więc sprawy podejrzewam będą  poruszone. Ja tylko 
przypominam i uczulam, żeby  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przepust na drodze w Zalesiu jest czynny. 
 
Radna Ewa Szydłowska – nie, jest jakaś droga boczna. Także wójt do wyborów 
sołtysa to sprawdzi, żeby ich tam poinformować jakie działania. 
 
Radny Stanisław Wielgórski - to na tej drodze od Walimka. Tam było i zalewało. 
 
Radna Ewa Szydłowska – Zalesie, gdzieś tam od lasu. Wiem, że mają problemy też 
z zalewaniem.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z zalewaniem budynków, czy pól?  
 
Radna Ewa Szydłowska – budynków.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – budynków? 
 
Radna Ewa Szydłowska – tak. W Dubiczach i w Zalesiu, tam  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w Dubiczach na pewno budynków? 
 
Radna Ewa Szydłowska – to mówiła mi p. Jańczuk. Teraz tak, jeszcze kolejna 
prośba o zorganizowanie szkolenia dla rolników dotyczących PROW 14 - 20.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ostatnio było szkolenie dla rolników w ramach 
prowadzenia ewidencji księgowej.  
 
Radna Ewa Szydłowska – tak. I to bardzo poszerzyło horyzonty. A PROW. Chodzi 
tak, że jeszcze dokładnie nie wiedzą, co ma być zatwierdzone na początku lutego, 
więc bardzo bym prosiła. Myślę, że zainteresowanie by było. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dobrze.  
 
Radna Ewa Szydłowska – jeszcze kolejna sprawa, rozmawialiśmy na ostatniej sesji 
to są inwestycje drogowe, w miejscowości Kazimierzów, jakbym mogła prosić że 
wpłynęło, tutaj mam pismo. To jest to, o czym ja mówiłam.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiem tak, pani przewodnicząca obiecała,          
że będzie na radach sołeckich, także będziemy o tym rozmawiać.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy macie Państwo na dzisiaj. 
Mieliście się zastanowić jakie inwestycje drogowe. Czy macie? 
 
Radna Halina Bardadin – nie.  
 
Radny Ignacy Janczuk – na piśmie nie. 
 
Radna Halina Bardadin – na piśmie nie, ale w głowie każdy ma.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – może tak, żeby nie przedłużać to 
potem poprosimy dziewczyny,  
 
Radna Halina Bardadin – tak, ale jeszcze ja chciałam poruszyć jedną sprawę.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak, już. Żeby do pracownika później 
zgłosić, co kto ma.  
 
Radny Ignacy Janczuk – pracownik nie robi dróg. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – słuchaj, ale ona to, skoro nie macie 
na piśmie, nie możemy tego zweryfikować. Albo na następną sesję na piśmie 
donieść. 
 
Radna Halina Bardadin – może tak.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dobrze. To poproszę.  
 
Radna Halina Bardadin – jeszcze ja mam   
 
Radna Ewa Szydłowska – ja jeszcze, ostatnie. Czy na wysypisko można wywozić 
śmieci w Kornicy?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a co nie zabierają? 
 
Radna Ewa Szydłowska – tylko chciałam się zapytać.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale przyjeżdżają i zabierają? 
 
Radna Ewa Szydłowska – tak.  
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Radna Halina Bardadin – ja chciałabym jeszcze wrócić do tematu drogi gminnej 
Wyrzyki Kolonia – Rudka, tej przez las. To jest tutaj mam numery 502, 537,to są 
takie odcinki, 382 i 727 przez las, ogółem ta droga to jest z 1,5 km. Żeby to 
utwardzić. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – te drogi wchodziły w ten temat                
z drogami?  
 
Radna Halina Bardadin – no tak, ale ja już to zgłaszałam dużo wcześniej. 
Mieszkańcy prosili. To im skróci dojazd, dużo osób będzie korzystało                           
z tego. I wiem, że ta droga  była zaplanowana, plan wydatków majątkowych na 2014 
rok, limity wydatków inwestycyjnych na lata 2014-2017 i w tym planie ta droga była 
zaplanowana w 2015 roku, natomiast mam drugi plan wydatków majątkowych na 
2015, limity wydatków inwestycyjnych 2015-2018 i ta droga jest zaplanowana na 
2016 r. i nie wiem, obowiązujący jest pewnie to ostatnie. Tak? Ten plan wydatków? 
Czyli została przesunięta o rok, z 2015 na 2016. Tak?  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – w tym roku  
 
Radna Halina Bardadin – po prostu chciałam to wyjaśnić.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – w tym roku mamy ograniczone możliwości 
finansowe. 
 
Radna Halina Bardadin – rozumiem.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – w trakcie roku zobaczymy jak te środki będą nam 
się układały i ile dostaniemy, ile czego będzie, ile zostało nadwyżki budżetowej, 
będziemy nanosić zmiany, korekty do budżetu i stąd też zobaczymy jak to wyjdzie.  
 
Radna Halina Bardadin – reasumując ta droga jest ujęta na 2016 rok, chodzi o ten 
odcinek, o którym mówię, bo tutaj  
 
Radny Mateusz Leszczyński - mam pytanie 
 
Radna Halina Bardadin – jeszcze chwileczkę. Czyli będzie, jest zaplanowane             
w budżecie 100.00000 zł na tą drogę, tak? I to będzie realizowane w 2016 roku.         
A być może, pewne rzeczy będzie można, jak tam będzie trzeba wytyczyć tą drogę, 
ona co prawda w lesie była wytyczana, natomiast tutaj na tej, to też jakieś koszty 
geodety itd. Czyli będzie można ewentualnie jak się zwolnią jakieś środki coś zacząć 
robić w tym roku, tak pani Aniu? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeżeli chodzi o wykonania inwestycyjne ujęte          
w budżetach pierwsza rzecz i pierwszy krok to jest przygotowanie się do 
przedsięwzięcia. Przygotowanie polega na mapach, na pomiarach, na innych 
rzeczach, bo przecież jeżeli robią dokumentację, to muszą robić to na danych 
rzeczywistych, bo potem tej inwentaryzacji zgłasza się po wykonaniu. Zawsze jest 
tak, każda rzecz która była robiona nawet, jeżeli była robiona dokumentacja,            
to przyjeżdżał projektant, geodeta i ustalił, mierzył szerokości.  
 
Radna Halina Bardadin – oczywiście, że to trzeba zrobić. Od tego trzeba zacząć. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – moje służby jak patrzą na mapę, to oni też tylko 
widzą w skali powiększonej 5 mm, 3 mm, to musi być zbadane na terenie i ustalone 
dokładnie wielkości, ze względu na to, że ileś tam lat nie było żadnych pomiarów,    
oni to robią, żeby mieć aktualne dane na ten moment.  
 
Radna Halina Bardadin – oczywiście, bo żeby  
 
Radny Mateusz Leszczyński - ile trwa sporządzenie dokumentacji na jeden plan 
drogi przykładowo? Ile czasu to jest właśnie, ile czasu trwa sporządzenie takiej 
dokumentacji? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pół roku i więcej.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – to zależy od punktu, bo może droga wchodzić w pas 
osoby fizycznej.  
 
Radna Halina Bardadin – może, dlatego trzeba to wytyczyć i żeby to wszystko było 
zachowane  
 
Radny Mateusz Leszczyński - ja mam pytanie 
 
Radna Halina Bardadin – jeszcze wracając, jeszcze ja nie skończyłam. Chodzi mi 
cały czas o tą drogę, należałoby, można by było w tym roku wytyczyć, wykonać 
dokumentację a w przyszłym roku, skoro jest realizacja na 2016 rok wykonać.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wytycznie drogi, a realizacja to tak, geodeta 
przychodzi, paliki zabija, tak i tak palików nie będzie po tygodniu, dwóch. To zdaje 
sobie pani sprawę.  
 
Radna Halina Bardadin – no nie wiem, dlaczego nie będzie.  
 
Radny Mateusz Leszczyński - jeszcze ja mam takie pytanie.  
 
Radna Halina Bardadin – ale panie wójcie, jeszcze przepraszam, jeżeli poważnie 
podchodzimy do tego i chcemy tą, czy inną drogę zrobić, geodeta wytyczy, palików 
nie będzie, to jak to rozwiążemy?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba na nowo tyczyć. Jeżeli coś będzie zapisane 
w budżecie na 2016 rok, to okres zimowy będzie okresem, żeby taką dokumentację 
zrobić. 
 
Radna Halina Bardadin – zrobić dokumentację.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – oczywiście, że tak.  
 
Radna Halina Bardadin – bo tu jak mówimy o pół roku, no to należało by zacząć         
w tym roku i jeszcze tutaj mam też takie drogi, nie ma tutaj podanych numerów,         
to jest modernizacja drogi gminnej w Popławach, nie wiem o którą to drogę chodzi         
i modernizacja drogi gminnej Wyrzyki – Popławy, też to było na 2015, jest 
przeniesione na 2016. O jakie odcinki tutaj chodzi?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Wyrzyki – Popławy to tam było łatane. 
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Radna Halina Bardadin – no tak, ale to było łatane  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – łatane z opcją taką, że położyć masę.  
 
Radna Halina Bardadin – rozumiem. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to, co jest wpisane to jest droga poza wioskami.  
 
Radna Halina Bardadin – ta, o którą walczę. Czyli też jest szansa, że będzie 
wykonana w 2016 roku. To dziękuję.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – co jeszcze z naszą drogą w Wygnankach?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w kwestii? 
 
Radny Mateusz Leszczyński – z tą powiatową, złożyłem do pana wniosek, żeby nie 
w tym roku, tylko za rok w 2016, żeby było nie wiem, przegłosowanie z radnych ktoś, 
bo to żeby było pokryte z budżetu gminy nie z powiatu, w kierunku Kolonii to jest 800 
metrów, koszt będzie 100.000,00 zł. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mówimy tu do? 
 
Radny Mateusz Leszczyński – tak. O tej drodze mówimy cały czas, 800 metrów jest 
do granicy. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie możemy robić w całości za własne.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – nie. 
 
Radny Mateusz Leszczyński – gmina może zrobić, nie to że nie może, bo się 
dowiadywałem. Możemy w 100% drogi.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – każdy robi to, co do niego należy. Czy pan robi,        
ja zadam pytanie, czy pan robi u sąsiada coś na działce?  
 
Radny Mateusz Leszczyński – no nie robię.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – bo to, co jest sąsiada własnością, to jest własnością 
sąsiada. Także to, co jest własnością powiatu, jest własnością powiatu.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – dlaczego ludzie podatek dla budżetu gminy, a nie dla 
powiatu? Tą drogą jeżdżą, tam dojeżdżają. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – ludzie już się domagają tej drogi 20 lat i gmina ma 
prawo, może zrobić w 100% ze swoich pieniędzy.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – nie możemy robić w 100% czegoś. Inwestować       
w coś, co nie jest naszą własnością. Bo pan nie będzie inwestował w 100% no nawet 
jeżeli coś, no nie wiem, trudno mi podać taki przykład. Dajmy na to, że jest pole 
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zalane i u sąsiada jest pole zalane i sąsiad na przykład chce wykopać rów, a pan 
mówi, że pana pole jest wzniesione i pana to nie obchodzi. A on mówi, ponieważ       
z pana pola spływa na sąsiada pole i on chce, żeby pan się dołożył. Pan a pewno się 
nie dołoży, bo to jest sąsiada sprawa. Tak samo i tutaj. Moglibyśmy, jeżeli to była by 
droga naszą własnością.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – ale ja się dowiadywałem u radnych powiatowych          
i byłem u pana starosty. Mamy prawo w 100%. Nie to, że nie możemy, bo mamy 
prawo, gmina ma prawo zrobić to w 100%. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – od razu panu mówię, że taką uchwałę RIO zwróci. 
Uzna, że to jest niewłaściwość.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – ja chciałbym to przeklasyfikować na drogę gminną? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest droga powiatowa.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – ale to można przeklasyfikować.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a kto to zrobi? 
 
Radny Mateusz Leszczyński – trzeba złożyć papiery do powiatu, wnioski 
odpowiednie, żeby na drogę gminną.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, czynności były wykonane przez wójta w 2011 
czy 2012 roku. 
 
Radny Mateusz Leszczyński – do czego dobrnęło? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w miejscu stoimy, w takim jakie jest. To dalej jest 
droga powiatowa.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – na jakim etapie stanęły te wszystkie wnioski? Jaka 
była odpowiedź powiatu? O to mi chodzi. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to trzeba pytać Zarząd Dróg Powiatowych                
i Starostwo Powiatowe. 
 
Radny Ignacy Janczuk – jeśli można do tej sprawy, chciałbym też się odnieść. 
Musimy wiedzieć, że w naszej gminie jest kilka końcówek tych powiatowych, gdzie 
powiat najwcześniej może coś zrobi za 20 lat. I my nie możemy tego tak zostawiać, 
bo ta droga wertuje już 10 lat. Powiat niech się skupi na drogach takich ważnych jak 
do Walima tam dokończyć, do Kiełbasek i Bachorza w Kobylanach. To są drogi, 
gdzie nie można jeździć, gdzie są drogi tak jakby, a to są drogi praktycznie naszych 
mieszkańców i Ci mieszkańcy płacą tu podatki i mają prawo chcieć coś od tej gminy. 
Czyli musimy coś stworzyć. Program żeby, co jakiś czas daną drogę zrobić. Niech 
powiat dołoży symboliczne 100 zł, a my resztę, bo po prostu inaczej te drogi nie będą 
zrobione nigdy. Po prostu nigdy. Bo skoro Bachorza czeka, czy tutaj Walim, czy         
w stronę Wygnanek tyle lat, to nie ma szans, że na to powiat przeznaczy. Ja akurat 
finanse powiatu znam bardzo dobrze, czyli tutaj, gdzie my nie dysponujemy 
pieniędzy co jakiś czas, co rok, czy co drugi na takie końcówki dróg, które mamy,      
to te drogi nie będą zrobione nigdzie, a tam mieszkają nasi mieszkańcy, naszej 
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gminy, płacą podatki i też chcą coś od tej gminy. I trzeba coś takiego wymyśleć i te 
drogi pokończyć.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – oczywiście, że tak. Każdy samorząd, tak jak 
Kornica ma na terenie swoim nie tylko drogi gminne, ale są i autostrady, są drogi 
krajowe, są drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i to Państwo kiedyś ustaliło, jaka jest 
struktura zarządzania. Tak jak Skarbnik mówiła, my, jeśli pan takie zadanie zadaje, 
nie możemy wydać złotówki na nie własny majątek. Ja w 2012 roku, czy 2011 
pisałem do Zarządu Dróg Powiatowych, do starostwa pismo z opcją taką, żeby tą 
drogę zrobić wspólnie, była taka informacja, że jeżeli nie, to byłem w stanie, że tak 
powiem, oczywiście to nie ja decyduję, to rada decyduje, bo to jest rzecz majątkowa, 
że ten odcinek 800 metrów drogi przejmujemy na majątek gminy i ściągamy jako 
kolejna droga należąca do gminy.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – to ja bym chciał przegłosować ten wniosek, żeby 
przejąć tą drogę. 
 
Radny Ignacy Janczuk – ja myślę, że jeszcze na przejmowanie, ja myślę, że gmina 
powinna bez przejmowania, po prostu. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jaką powiat dysponuje kwotą na wydatki 
inwestycyjne na 2015 rok.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – ja nie mówię na 2015 rok, na 2016, 2017.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na 2016 jaką miał powiat, że tak powiem, kwotę 
na wydatki inwestycyjne? 
 
Radny Mateusz Leszczyński – ja w powiecie byłem w 2012 roku, wiadomo ma stan 
zadłużony powiat. Nie chodzi mi o to, bo to jest kwota 100.000,00 zł i droga będzie 
utwardzona. Bo to jest 800 metrów drogi, tutaj jest, nawet mam w planach, droga 
Wyrzyki jest 130 metrów bieżących. Droga w Rudce, 8 zabudowań, jestem jak 
najbardziej za tą drogą, bo to są nasi mieszkańcy gminy, tak samo u nas też się 
domagają od iluś tam lat, żeby tą drogę zrobić w końcu, bo mają dość. Niech pan 
wójt zajedzie, tam się nie da samochodem przejechać, można koła urwać. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, dzwonili ludzie, będzie wyrównana.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – wyrównana, trzeba w końcu coś z tym zrobić. Bo na 
pewno ona od 20 lat 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ona od 20 lat nie jest nic zrobiona, było tyczenie, 
ona z 12 metrowej się zwęziła do 4 metrów.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – tak zgadza się, to ja bym chciał, żeby rada 
przegłosowała na 2016 rok, żeby tą drogę z gminnych pieniędzy pokryć w 100%.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – myślę, że mamy radnych powiatowych, nie trzeba 
iść tam, tylko trzeba iść rozmawiać z radnymi, żeby też w powiecie chcieli robić tak,     
a nie inaczej jak z każdą gminą. Nie bądźmy dalej tacy, że jak wójt dobrze zarządzał, 
ta kasa nasza, budżet jest dodatni, to my mamy przejmować wszystko od powiatu, 
czy od Zarządu Dróg Wojewódzkich.  
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Radny Mateusz Leszczyński – panie wójcie, ja nie mówię o przejmowaniu.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – podatki płaci każdy, ale podatki są określone 
strukturą, pan płaci podatki i inne osoby płacą i z tych podatków tak samo jest 
wspierany poziom gminny, tak samo jest wspierany poziom podatkowy wojewódzki 
centralny.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – no zgadza się. Podsumowując wszystkie wydatki,      
to u nas nie ma rewelacji.  
 
Radny Stanisław Wielgórski – no tak. Ale teraz jeszcze droga w Koszelówce, czy coś 
będzie robione, bo ludzie mnie pytają.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zrobimy tak jak ostatnio powiedziałem na ostatniej 
sesji. Zrobimy kosztorys,  
 
Radny Stanisław Wielgórski – ile będzie robione, czy dalej nic. Przecież to się już 
wałkuje. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – prosiłem radę, jest zgoda, zleciłem, człowiek zrobi, 
że tak powiem, szacunek, wartość naprawy. I ja to Państwu przedstawię, tak jak 
mówiłem.  
 
Radna Halina Bardadin – było mówione wcześniej, pani Ania mówiła, jak zwolnią się 
środki w ciągu roku, to przeznaczymy. 
 
Radna Ewa Szydłowska – jeszcze musimy z radnymi powiatowymi rozmawiać             
i jeździć. 
 
Radny Mateusz Leszczyński – ja rozmawiałem. 
 
Radny Ignacy Janczuk – na tamtą drogę powiat pieniędzy nie da. Po 20 latach nie 
ma szans uzyskania jakichś pieniędzy. Bo są drogi dużo ważniejsze, które się sypią.  
 
Radna Halina Bardadin – niech, chociaż symboliczna złotówkę dadzą.  
 
Radna Ewa Szydłowska – pojedźmy wszyscy na zebranie, zobaczyć co oni w tym 
powiecie wyprawiają.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy ktoś jeszcze chciałby w sprawie 
dróg? 
 
Radny Stanisław Wielgórski - ja bym chciał o pokrycie w Koszelówce asfaltem, ale 
pierwsze to takie tą naprawić co jest, uratować jeszcze.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to tak jak słyszeliśmy.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – był człowiek, oglądaliśmy z tą osobą                        
i rozmawiałem, obejrzał drogę, to jest prawie kilometr i 100 metrów i ma przedstawić, 
że tak powiem, wartość naprawy tej drogi, w takim stanie, w jakim ona w tej chwili 
jest. Tak jak Państwu mówiłem na ostatniej sesji.  
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Radny Mateusz Leszczyński – a można by było zrobić, załóżmy wspólną sesję           
z powiatem?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę? 
 
Radny Mateusz Leszczyński – wspólną sesje. Nasza i Rady Powiatu. Na sesji spytać 
powiatu, co w związku z tym?  
 
Radna Halina Bardadin – ale chyba my możemy. Na sesje jest wstęp wolny.           
My możemy pojechać bez zaproszenia.  
 
Radny Ignacy Janczuk – my musimy najpierw ustalić strategię tutaj. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – co my chcemy. 
 
Radny Ignacy Janczuk – tutaj u siebie 
 
Radna Halina Bardadin – no właśnie.  
 
Radny Ignacy Janczuk – wiedzieć co my chcemy. Czy drogi robić, załóżmy,             
bo ja uważam, że droga tutaj, jest kawałek drogi na Walimie, jest kawałek drogi na 
Kazimierzowie, to powinna zrobić gmina, żeby po prostu powiat symboliczne 1000 zł 
dołożył, bo inaczej nie ma szans tej drogi na zrobienie, w najbliższych 20 latach,        
ja wam to gwarantuje.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zgodziliśmy się 
 
Radna Ewa Szydłowska – o tak, to jest prawda.  
 
Radny Ignacy Janczuk – podobne, w jednej kadencji jedna droga powinna być 
zrobiona. Jedna na kadencję. Za 4 kadencje mamy zrobione 4 drogi.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – my po kawałku dróg zaczętych to 
mamy dwie? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dwie po kawałku.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mamy nie zrobioną 
 
Radny Ignacy Janczuk – no właśnie.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja się dziwię teraz takim głosom, ponieważ każdy 
ma prawo mówić. Ja zawsze pisałem pisma, przynosiłem i zwracałem się do powiatu, 
przez 4 lata. Jestem, byłem, mamy pieniądze, będziemy dokładać, ale niech powiat 
decyduje o kolejności robienia dróg w zależności od stanu. Od ich stanu. To teraz 
słyszę, że trzeba robić w Malinowie, teraz trzeba robić do Walima, trzeba połączyć 
Kiełbaski - Wygnanki. Proszę Państwa takie drogi stoją, to są wszystko drogi 
powiatowe. Trzeba remontować drogę w Kazimierzowie, trzeba dokończyć wniosek 
drogi „ Schetynówki” Nowa Kornica - Szpak. Tak? 
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Radny Mateusz Leszczyński - zgadza się. Panie wójcie, ja przypomnę wypowiedź 
pana Bazylczuka z ostatniej sesji 
 
Radna Halina Bardadin – powiat nie ma na to pieniędzy, nie będzie robił.   
 
Radny Mateusz Leszczyński – starosta powie wszystko, co ja będę chciał. On tylko 
przytaknie. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to zapytać, jaki ma budżet starosta i ile ma na 
inwestycje.  
 
Radna Halina Bardadin – nic.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – jeżeli oni  
 
Radna Ewa Szydłowska – 300.000,00 zł na drogi w Huszlewie.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pani przykład dała panu. Ja też dałem, żeby 
wspólnie połączyć, bo też Kobylany Kolonia jeździ do Huszlewa, nawet tam ma pole. 
Były pisma pisane, rada tak samo zajmowała stanowisko, do dzisiaj nie ma odzewu.  
 
Radna Halina Bardadin – może jeszcze my powinniśmy wystąpić do starostwa            
i wskazać, o jakie drogi nam chodzi i poczekać co nam odpisze.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – żeby dali symboliczną kwotę. 
 
Radna Halina Bardadin – co nam starostwo odpisze.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – za symboliczną nie będę robił. 
 
Radna Halina Bardadin – jeszcze raz powinniśmy wystąpić i wskazać, jakie są nasze 
potrzeby, zobaczymy co nam 
 
Radny Mateusz Leszczyński – ja chcę złożyć wnioski, żeby rada przegłosowała tą 
drogę na budżet 2016 rok.  
 
Radny Leszek Muszyński - wydaje mi się, że trzeba poczekać na kosztorys drogi        
z Koszelówki, no bo będzie wiadomo, ile to będzie kosztować, wtedy będziemy 
wiedzieli ile na waszą drogę.  
 
Radny Mateusz Leszczyński – u nas to mniej więcej 70.000,00zł, nie więcej, z tego      
u nas 800 metrów. 
 
Radna Ewa Szydłowska – dobrze, ale znowu wracamy do tego, o czym mówiłam.      
Te wszystkie drogi w gminie. Żebym ja mogła zobaczyć, gdzie jeszcze, czy                
w Szpakach. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja właśnie pytam. Panowie, żeby nie 
przeciągać, bo tak do niczego nie dojdziemy. Na następną komisję, czy sesję proszę 
przygotować, tak jak ja prosiłam, ja bym prosiła jeszcze o to, żeby mi napisać ile 
osób mieszka, jakie docelowe są, bo może mieć kilometr drogi na jedno 
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gospodarstwo. Chcielibyśmy mieć obraz. Doskonale wiecie, znacie drogi u siebie, ale 
nie znacie dróg w innych wioskach, bo przeważnie się nie zna. Także napiszcie,      
że jest, to nie musi być numerami drogi nawet, że to jest droga o odcinku nie wiem, 
500 metrów, gdzie jest 5, czy 10 gospodarstw. I to wystarczy. I ona nie wiem, ma być 
pokryta żwirem, pokryta asfaltem, betonowa, jakiś obraz co tam, dlatego, ile jeszcze 
tych dróg mamy pilnych do zrobienia i jaki będzie koszt. Najpierw w przybliżeniu 
powiedzieć. Czy oprócz dróg jeszcze jakieś w tej chwili? 
 
Radny Leszek Muszyński - jeszcze ja chciałem zwrócić uwagę na drogę, co robiona 
Wyrzyki – Nowa Kornica, tam trzeba będzie równiarkę puścić, bo źle wygląda,          
bo tutaj jeszcze będzie kilka samochodów, które będzie dowiezione do tej do 
Walima, co koło naszej remizy idzie i tak jednym zamachem równiarka przyszła,           
to by tam też zrównała. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Takie drogi, które mamy, żwirem się wywoziło, 
przyjdzie wiosna, wyschnie, to trzeba wysypać żwirem i zrównać. To jest oczywiste.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze jakieś pytania. 
 
Radny Stanisław Wielgórski – jeszcze jedna sprawa, od jakiegoś czasu biegają u nas  
bezpańskie psy. I tak przychodzą, co przepędzę to wracają i wyciągają, po nocach 
przeważnie, ciągają padlinę i nie wiem co z tym zrobić.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – się zastanowię i później powiem.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zastanowimy się, bo to nie jest taka 
prosta sprawa.  
 
Radny Wiesław Maciejuk - to jest bardzo dużo tych psów. U nas też na Nowej 
Kornicy.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no jest problem, bo nasila się            
w okresie zimowym. 
 
Radny Wiesław Maciejuk - podrzucają.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no właśnie. Bo to nie są psy 
wioskowe. 
   
Ad.pkt.8.p.p . Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała wniosek p. Korejwo 
Aleksandry odnośnie wynajmu lokalu położonego na terenie Gminy Stara Kornica. 
Wniosek stanowi załącznik do protokołu. Dodała, że to jest lokal po „Kubusiu”. 
 
Radna Halina Bardadin – tutaj na  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na PKS. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jak Państwo się do tego odnosicie? 
 
Radna Halina Bardadin – niech wynajmie.  



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji. 
 

 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – rozumiem, że pozytywnie, jeżeli 
chodzi o to wynajęcie.  
 
Następnie odczytała treść podania p. Kałużnej Agnieszki odnośnie przyznania 
mieszkania socjalnego. Podanie stanowi załącznik do protokołu. Lokalu socjalnego 
nie mamy w tej chwili do przyznania. A mamy problem jeszcze, bo córka p. Reginy 
Tymickiej regularnie do mnie dzwoni. Prosi, żeby też poprawić mamie warunki. Ja 
tylko przekazuje Państwu informacje.  
 
Radny Stanisław Wielgórski - najłatwiej oddać matkę tam do kogoś.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ten lokal, sami wiemy dobrze, że tam 
warunków no nie ma. Z tym, że nie mamy innego. No wodę założyliśmy.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – poprawiło się. 
 
Radna Ewa Szydłowska – a ile ta kobieta ma dzieci? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - oni mają tam 2 córki. 
 
Radna Halina Bardadin – jedną.  
 
Radna Ewa Szydłowska – dwie córki? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w tym mieszkaniu, co p. Regina ma jakieś 
świadczenie nie duże, na głowę nie cieknie, jak coś to zaraz przyjeżdżają                    
i naprawiają. Wodę założyliśmy, bo chodziła przez ten, z tego co pamiętam, to za te 
mieszkanie, za prąd, za wodę może płaci 30 - 40 zł. Wydaje mi się, że dla pani takiej 
mieszkanie dać, gdzie koszt będzie wynosił 200-300 zł, czy będzie w stanie opłacać. 
 
Radna Ewa Szydłowska – ona tam będzie mieszkać sama, potem zdarzy się jakieś 
zdarzenie losowe, gdzie będzie matka z dziećmi, tak jak było. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy nie, to jedno. Zgodziliśmy się 
co do tego, że jedno zostaje. 
 
Radna Ewa Szydłowska – no właśnie.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ona w pierwszej chwili mówiła, o tym 
mieszkaniu. Ale wytłumaczyła, że są zdarzenia losowe, wiemy jak jest i tak zostanie.  
 
Radna Ewa Szydłowska – więcej mieszkań nie mamy. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie jesteśmy w stanie. 
Powiedziałam, że ja nie jestem władna, tego żeby tą panią gdzieś przenieść. 
Przedstawię Państwu sytuacje, że są takie prośby, ale nie mamy tych mieszkań i nikt 
nie wymyśli nic innego. Chociaż wiem, że wcześniej jeszcze w poprzedniej radzie, 
były takie próby, żeby przeniosła się, ale poza Kornicę. To powiedziała,                     
że absolutnie.  
 
Radna Ewa Szydłowska – a z dziećmi też nie chce mieszkać? 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tego nie wiem. Ta dziewczyna, która 
dzwoni, oni mają tutaj plac. Z tym, że sprawy spadkowe mają nieuregulowane. Już 
teraz w styczniu, jakiś tam dział spadku będą robić. Siedlisko jakąś wartość ma, 
myślę, że nie małą. Jeżeli to rozwiążą, to jakieś pieniądze, na zakup jakiegoś 
mieszkania będą mieli.  
 
Następnie odczytała pismo kierowane do Rady Gminy w Starej Kornicy przez Posła 
na Sejm RP Krzysztofa Borkowskiego. Pismo stanowi załącznik do protokołu.  
 
Radna Ewa Szydłowska – czy jest jakiś kontakt? 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – biuro poselskie w Siedlcach i  e-mail. 
 
Radna Halina Bardadin – to poprosimy.  
 
Radny Wojciech Baj - szkoda, że nie problemów finansowe. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę bardzo, 
krzysztof.borkowski@sejm.pl.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – gospodarka się opiera na pieniądzach.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze jakieś pytania?  
 
Radny Leszek Muszyński - jeszcze pytanie odnoście funduszu sołeckiego na 2015 
rok. Kiedy można go będzie realizować? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – już.  
 
Radny Leszek Muszyński - już? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. To jest dobre pytanie, bo w tamtym roku 
faktycznie większość Państwa, fundusz sołecki odciągało do ostatniego kwartału.       
Te pieniądze uchwalone, wnioski złożone, sukcesywnie, że tak powiem, przez te 9 
miesięcy można zrobić to spokojnie. Bo nawet nam, jeśli chodzi o przepływ 
finansowy, to też jest łatwiej.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak. Bo pani Ania też, także nie         
w ostatniej chwili. Szczególnie, jeśli macie jakieś inwestycje, które wymagają 
dokumentacji.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie odciągać.  
 
Radny Leszek Muszyński - na czym polega zakup, że w tamtym roku i w tym to 
samo? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – można kupować, żeby był komplet.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – niektórzy już wykorzystali.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – niektórzy już korzystają.  
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Radna Halina Bardadin – niektórzy już wykorzystali. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wykorzystywać, żeby nie spóźnić się. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do tej pory zamieszanie 
 
Radna Halina Bardadin – jeszcze jeden by się przydał na ten rok.  
 
Radny Piotr Niedźwiedziuk - na terenie szkoły, tak jak pani dyrektor mówiła, że tam 
te olszyny. Czy Pan od zabytków dostał już notę na ten temat. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czy p. dyrektor dzwoniła do konserwatora do 
Siedlec? 
 
Rady Piotr Niedźwiedziuk – tego to nie wiem.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – p. dyrektor powinna zgłosić, bo taka była umowa, 
jeżeli coś się dzieje, to ona powinna zgłaszać do konserwatora i do wójta. Ja sobie 
wpiszę, odnajdę telefon, tam jest, albo podjadę. Tam są w parku wywalone drzewa? 
 
Radny Piotr Niedźwiedziuk – tak. Bobry.  
 
Radny Wiesław Maciejuk - kiedy będzie odstrzał bobrów. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pod ochroną.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak nie można. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – są pod ochroną,  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy ktoś jeszcze?  
 
Radny Ignacy Janczuk – jeszcze taką informację chciałbym uzyskać. Bo jak wiemy, 
ta firma, która buduje przydomówki, to po przetargu wygrała inna firma, a umowa 
została podpisana z inną firmą, o 300,000,00 zł droższą i chciałbym tak jakby, bliżej 
poznać przyczyny tego zajścia. Bo przy inwestycji 1.700.000,00 zł 300.000,00 zł są 
bardzo duże pieniądze. Bardzo duże. I chciałbym poznać przyczyny tego działania, 
bo to są pieniądze, mówię to może być 1,5 km super drogi. Bo przyczyn może być 
wiele, ja bym chciał wiedzieć jaka jest przyczyna tego, bo skoro jedna firma.          
Czy gmina dołożyła wszelkich starań, aby jednak zawrzeć tą umowę z tańszą firmą? 
Czy to po stronie gminy, czy po stronie tej firmy? Co się stało, że po prostu tak się 
stało?  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Uwaga jak najbardziej jest na miejscu. Proszę 
zapisać do protokołu, na następnej, na najbliższej sesji przedstawię informację 
szczegółowo jak to wyglądało, jakie były powody i co było przyczyną takiego 
działania.  
 
Radny Ignacy Janczuk – obawiam się, że takie rzeczy trzeba na gorąco rozstrzygać. 
Bo przyczyny mogą być dwie, na przykład jedna może być taka, że być może gmina 
za bardzo przy umowie zawarcia jakieś nadmierne od nich zobowiązania, a druga 
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sprawa, że może być jakaś zmowa firm po prostu. Bo to jest 300.000,00 zł do 
podziału, nie? Jedna sprawa jest nie jasna. Chciałbym, żeby do tego było 
odniesienie, wyjaśnienie. 
  
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – może być na następnej.  
 
Radny Ignacy Janczuk – może być teraz, może być na następnej. Żeby to było 
wyjaśnione.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania 
 
Radna Ewa Szydłowska – tak. Czy została podpisana umowa dzierżawy w Wólce 
Nosowskiej? 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 
 
Radna Halina Bardadin – na co? 
 
Radna Ewa Szydławska - na OMYA.  
 
Radna Halina Bardadin – to było podanie. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to była zgoda, na rok czasu. 
 
Radna Halina Bardadin – tak. Na rok.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak było w podaniu. To nie szło uchwałą, tylko 
opinią rady.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze jakieś pytania macie 
Państwo? 
 
Radna Halina Bardadin – nie mamy.  
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – 
zamknęła obrady IV Sesji Rady Gminy o godzinie  10.55 
 
Protokołowała                                                                                     Przewodniczyła 
          
Marzena Gromysz             Elwira Hulińska 
 
 

 

 

 

 




