P R O T O K Ó Ł Nr V/2015

z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 27 lutego 2015 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Elwiry Hulińskiej –
Przewodniczącej Rady Gminy.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.10.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - otworzyła obrady V Sesji, powitała Wójta
Gminy Kazimierza Hawryluka, Skarbnik Gminy Annę Blondyk, panią redaktor oraz
radnych. Stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 14
radnych. Nieobecny p. Stanisław Wielgórski – nieobecność usprawiedliwiona.
W załączeniu lista obecności radnych.
Następnie przedstawiła porządek obrad z proponowaną zmianą:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Otwarcie sesji.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Stara Kornica
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2014 r. ’’
Sprawozdanie z działalności Komisji za 2014 r.
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności za 2014 r.
Podjęcie uchwał w sprawie :
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2016 r .,
- zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia z inkaso,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Starej Kornicy,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata
2015-218,
- zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Wnioski i interpretacje radnych.
Odpowiedzi na wnioski i interpretacje radnych .
Sprawy różne i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad sesji.

Porządek obrad przegłosowano. Za przyjęciem głosowali wszyscy radni. Głosów „za”
było 14. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było.
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Protokół z ostatniej Sesji Nr IV/2014 z dnia 16 stycznia 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 – jest mocno zaawansowana modernizacja
i działania na Nowej Kornicy. Zostały już wykonane wszystkie prace techniczne
i wymiary, pozostała tylko praktycznie część, budowlanka, malowanie także prace tak
jak mówiłem idą dość dobrze. Terminy które mamy zapisane, rozliczenia końcowe
będą na pewno dotrzymane, a może nawet wykonawca wszystkie prace wykona
przed terminem. Tak samo jest jeżeli chodzi o budowę przydomowej oczyszczalni,
zostało do wybudowania jeszcze kilka przydomówek i tak że te przedsięwzięcie
będzie zrealizowane zgodnie z terminem, a to nam pozwoli na złożenie wniosków o
płatność i zwrot ze środków w ramach tego przedsięwzięcia.
Między ostatnim spotkaniem a dzisiejszym byłem z panią przewodniczącą na
spotkaniu z wojewodą. Były omawiane takie tematy jak: bezpieczeństwo na terenie
subregionów siedlecko – ostrołęckiego, łosickiego. Następnym tematem, który był
poruszany to była infrastruktura „ Wiem co jem ‘’, bo będzie rozporządzenie wydane
niebawem, które doprecyzuje jak powinna być prowadzona polityka odżywiania
młodzieży w szkołach. Kolejnym punktem tego spotkania była informacja
o zdarzeniach losowych, jak należy postępować, jak pomagać rolnikom, na co
zwrócić uwagę, także chodzi o rzeczy takie jak wichura. Są programy, które mówią
o wsparciu, powiem Państwu tak, aby rolnik uzyskał dofinansowanie w ramach
zdarzeń klęskowych, czyli pomoc celową, musi to być zdarzenie które w skali stanowi
ponad 30% przychodów gospodarstwa czy to produkcji rolnej, czy zwierzęcej. Jeżeli
to będzie 5%, 1 % to nie kwalifikuje się do pomocy celowej, są wtedy inne że tak
powiem wsparcia, stąd nawet jak ostatnio było uszkodzenie dachu, wójt powołał
komisję, komisja pracowała to zostało zgłoszone. Są wsparcia z innych źródeł
z Ministerstwa Rolnictwa na wsparciu typu nisko procentowym, kredyty czy sprawy
KRUS.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – pani szczególnie kładła nacisk na
czas zgłaszania, to musi być w ciągu godzin.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – niezwłocznie, jeżeli Państwo macie takie
zdarzenie, niezwłocznie w ciągu 48 godzin powiadomić służby gminne,
lub ewentualnie straż lub zespół do zarządzania kryzysowego czyli p. Kasprowicza
w Łosicach. Z tym, że powiem Państwu jeżeli jest piorun czy jeżeli jest wichura
to i tak pierwsza jedzie straż. Aby uzyskać wystarczające informacje aby temu
zdarzeniu nadać bieg właściwy.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeżeli pani dyrektor podkreślała,
to widocznie zdarzają się takie rzeczy, które są zgłaszane z dużym opóźnieniem.
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a to dotyczy powiem Państwu szczerze jakiej
sytuacji przymrozki inne rzeczy, podtopienia. Zdarzyło się, człowiek odłoży sobie na
tydzień, dwa, trzy, przyjdzie poinformuje naprawdę jest za późno. Jak jest takie
zdarzenie to powinno być następnego dnia już rzucony komunikat .
Radna Ewa Szydłowska – o dzikach nie wspominali ?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – o czym ?
Radna Ewa Szydłowska – o stratach spowodowanych przez dziki .
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – o dzikach nie. Zakończyliśmy wybory sołtysów, był
taki obowiązek zrobić z uchwałą rady także jesteśmy po tych czynnościach. Drodzy
Państwo na wniosek mieszkańców podczas tych spotkań 10 marca w świetlicy na
Starej Kornicy o godzinie 10. będzie szkolenie na temat dopłat bezpośrednich, będą
prowadzili panowie z ARiMR także poinformować proszę mieszkańców, rolników, kto
ma chęć i potrzebę posłuchania to zapraszam na te spotkanie, bo jest sporo zmian.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – 10 marca, nie w przyszły tydzień
tylko jeszcze następny. Ogłoszenie pójdzie jeszcze przez proboszcza. Na Starej
Kornicy u nas myślę, że się pomieścimy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – p. Chromiec też będzie rozmawiała jeżeli będzie
wola taka, to ewentualnie równoległe zrobimy spotkanie w świetlicy Kobylanach.
Radna Ewa Szydłowska – jeszcze w Dubiczach.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – na razie zapraszamy wszystkich do
Kornicy, zobaczymy jaka będzie frekwencja być może nie będzie potrzeby.
Radna Ewa Szydłowska – ale jest w Dubiczach też .
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale co jest spotkanie ? Ustalone już ?
Radna Ewa Szydłowska – tak .
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to ja takiej informacji nie mam.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w każdym bądź razie na Starej
Kornicy 10 ustalone godz. 10 zapraszamy.
Radna Ewa Szydłowska – „ Wójt Gminy informuje, że 3 kwietnia o 10 w Dubiczach” .
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 15 roku ?
Radna Ewa Szydłowska –15.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dziękuje za informację. Ja w skrócie, że tak
powiem te najistotniejsze rzeczy przekazałem Państwu jeżeli będą uwagi, pytania to
myślę, że tj. ma to miejsce zawsze wrócimy do spraw przy interpretacjach,
zapytaniach czy odpowiedziach a teraz dziękuje za zabranie głosu.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wszystkie sprawy które były
zgłaszane na spotkaniach sołeckich to część jest już zrealizowanych część staramy
się żeby
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – będziemy realizować, wszystko zapisane,
sukcesywnie, tak jak czas pozwoli i środki. To co mieszkańcy zgłaszali to co jest
możliwe ze strony tutaj gminy realizować.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – niektóre rzeczy dadzą się szybko, na
niektóre trzeba czekać. Dziękuję .
Ad.pkt.5.p.p. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Stara
Kornica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2014 r. ’’
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – sprawozdanie Państwo
otrzymaliście, czy są jakieś pytania? Ja tylko dodam, że na terenie gminy w tej chwili
jest 5 organizacji pozarządowych, które są zarejestrowane.
Radny Leszek Muszyński – chodzi właśnie o te organizacje jakie są?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka
Nosowska „Park’’, Stowarzyszenie, które działa w naszej szkole w Starej Kornicy,
„Kreda” w Starej Kornicy na świetlicy, Stowarzyszenie „Chata ‘’ też na Starej Kornicy
w świetlicy i Stowarzyszenie „ Czysta Kornica ‘’.
Radny Leszek Muszyński – tam współpraca to jest nie z regionalnymi tylko inna
organizacja.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Lokalna Grupa Działania. Prawo na to pozwala do
każdej grupy działania, że tak powiem są tym pośrednikiem w pozyskiwaniu do
rozdysponowania środki unijnych.
Radny Leszek Muszyński – to jedna z którą współpracujemy?
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Takich jest w Polsce z 18.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jest więcej. My współpracujemy w tej
chwili 23 z województwa podlaskiego i mazowieckiego i między innymi my Stara
Kornica i jesteśmy członkiem LGD. Pozyskiwaliśmy w ubiegłym programie środki
i gmina i stowarzyszenie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – gmina w ramach LGD pozyskała środki ponad
milion złotych. Było podsumowanie roku.
Radny Leszek Muszyński – w tym roku też będą?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w tym roku jeszcze nie przewidują
nawału środków, ale będą.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dalej będzie LGD pracowała, jesteśmy członkami
i dalej będziemy ubiegać się o środki. Ten rok jest takim rokiem martwym, ponieważ
dopiero wchodzą wytyczne jak trzeba będzie realizować.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zmienia się trochę prawo, zmieniają
się zasady. Najpierw oni muszą pozyskać środki jako Tygiel Doliny i my będziemy się
mogli do nich zwracać o dofinansowanie wniosków ale wiadomo, że już w tym roku
raczej nie. Wszystko wymaga czasu.
Radny Wojciech Baj – te wszystkie nasze stowarzyszenia, nasze lokalne.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie. My to Kornickie stowarzyszenia
to, te które działają na terenie Starej Kornicy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – te które piszą wnioski .
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – „Kreda” tak. Inne nie, ale mogą.
Tutaj trzeba sobie wyjaśnić podstawową kwestię, żeby złożyć wniosek trzeba mieć
zabezpieczone środki. To nie jest dotacja, to jest refundacja. Składa się wniosek
z określonymi zadaniami, realizujesz jego za własne pieniądze, następnie składasz
ten wniosek o płatność. To jest na tej zasadzie jak indywidualni rolnicy do agencji,
mniej więcej. Później po kontroli papierów, po kontroli na miejscu, są wypłacane
środki. To jest długa procedura i trzeba mieć pieniądze. Chociaż istnieje bardzo dużo
fundacji, stowarzyszeń, ministerstwa ogłaszają nabory wniosków na różne rzeczy.
I my jako stowarzyszenie napisaliśmy w tym roku dwa, bo trzecie będziemy pisać, ale
chciałam z Państwem na końcu porozmawiać o tym, albo gmina albo
stowarzyszenie, gdzie są grantowe wnioski. Gdzie są dotacje na zadanie, które
dotyczy; np. ASOS, to jest taki uniwersalny program integracji między pokoleniowej
na rozwój dzieci i młodzieży, na różne cele. I tam są fundacja dla rozwoju wsi
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polskiej. Dużo jest tych fundacji, kto się tym zajmuje orientuje się. Wtedy nie trzeba
mieć swoich pieniędzy, wtedy trzeba mieć pomysł na to co chce się robić. Z tym,
że wniosków jest bardzo dużo, to są tysiące wniosków składanych, raz udało nam się
dostać pieniądze, z takiej fundacji, ale to jest ciężka sprawa.
Radna Ewa Szydłowska – właścicielem tych świetlic jest gmina w Wólce?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak .
Radna Ewa Szydłowska – i tutaj w Kornicy?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wszystkich.
Radna Ewa Szydłowska – i jak te stowarzyszenia on wynajmują, od gminy. Na jakiej
zasadzie?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – stowarzyszenia mają siedzibę swoją
i z gminą jest podpisana umowa.
Radna Ewa Szydłowska – dla innych mieszkańców, którzy nie są w stowarzyszeniu
ta świetlica też jest. Tam są takie nie wiem np. plac zabaw.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – oczywiście. Stowarzyszenie ma
jakieś pomieszczenie nie wiem jak w Wólce ale pewnie też 30 m. jakieś jedno, gdzie
ma swoją siedzibę. Do rejestracji stowarzyszenia potrzebna jest siedziba, to jest taki
wymóg. Podpasuje się z gminą co jest logiczne i najmądrzejsze, najprostsze
rozwiązanie. Stowarzyszenie działa na rzecz mieszkańców.
Radna Ewa Szydłowska – jak na świetlicy są wesela a wy wynajmujecie sale, to kto
bierze pieniądze.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – gmina wypisuje rachunki.
Radna Ewa Szydłowska – i w Wólce też, w Kornicy ?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – taka zasada jest. Skoro właścicielem
jest gmina. Czy jeszcze jakieś pytania ?
Radny Ignacy Janczuk – tutaj ze sprawozdania no dobrze współpraca jakaś jest, ale
uważam, że w rzeczywistości to jej za bardzo nie ma. Wrócę do takiej sprawy, która
już u nas od jakiegoś czasu jest. Prezes stowarzyszenia i mieszkańcy, oni ze trzy
razy, ja dwa razy prosiliśmy o utwardzenie tego kawałka drogi do świetlicy. Tam od
wiosny, wiosna – jesień jest błoto. W tamtym roku mieliśmy utwardzić z funduszu
sołeckiego i to wstrzymujemy wszystko bo ten kawałek drogi jest nie utwardzony.
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Jaka to jest współpraca ze stowarzyszeniem? Stowarzyszenie prosi od roku, tam jest
dosłownie 80 do 100 m. To jest na wysokości działki której jest ta świetlica. I do dnia
dzisiejszego, ani stowarzyszenie ani tego nie ma tam w budżecie jest to nieujęte.
Chciałbym zapytać pana wójta jaka to jest współpraca kiedy ludzie proszą, żeby coś
zrobić, żeby to usprawnić bo to wstrzymuje tak jakby inne prace. To wstrzymuje ten
parking który jest w planach i to wstrzymuje ogarnięcie tego placu całego. I tego
w tym budżecie tegorocznym też nie ma.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – panie radny tak, mieszkańcy zwracali się chyba ze
trzy razy w minionym okresie, mówiłem jeżeli środki pozwolą i czas to zrobimy.
No niestety zrealizowała gmina multum inwestycji i pan dokładnie wie bo był pan
przewodniczącym poprzedniej kadencji. Była zapisana, budowa tego parkingu, nieraz
tam byłem, jeździłem i z panem nawet. Jest tam droga wyżwirowana, myślę że ona
nie jest błotnista cały okrągły rok, na pewno tj. każda droga żwirowa przy jesieni czy
wiosną kiedy są roztopy, to może być trochę grzęska. Tam nie ma tak, że jedzie
samochód to trzeba go wyciągać traktorem. Oczywiście trzeba to robić i na pewno to
zrobimy.
Radny Ignacy Janczuk – ale chciałbym wiedzieć kiedy, czy za rok, czy za dwa.
Bo my jako społeczeństwo chcielibyśmy wiedzieć. To nam blokuje dalszy rozwój tego
obiektu. A to są pieniądze dla gminy żadne. To są pieniądze pomiędzy 15 czy 20
tysięcy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dla gminy są każde pieniądze istotne.
Radny Ignacy Janczuk – doskonale pan wie, że uruchamia pan pieniądze z marszu
kilkakrotnym większe niż takie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeżeli chodzi o drogę w Popławach to droga dla
przedsiębiorczych
Radny Ignacy Janczuk – nie mówię o żadnych takich sprawach.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – droga była, zwróćcie uwagę wcześniej, tam jest
utwardzona, bo tam jest 60 tysięcy
Radny Ignacy Janczuk – proszę nie wywoływać tematów o które ja nie pytam.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale ja odpowiadam jak było. Zrobiliśmy drogę do
kurników, gdzie jest w tej chwili inwentarz w wysokości 60 tyś. sztuk. Taka była wola.
Wójt nie wydaje pieniędzy
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Radny Ignacy Janczuk – ja pytam tylko, kiedy możemy liczyć na realizację tej drogi
do stowarzyszenia i do świetlicy, w ramach dobrej współpracy ze stowarzyszeniami.
Chciałbym, żeby pan powiedział konkretnie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wie pan jaka jest sytuacja w tej chwili w budżecie.
Jeżeli zwolnią się środki, to nie ja decyduje to rada decyduje kiedy i jakie inwestycje
ująć.
Radny Ignacy Janczuk – czy są w tej chwili wolne środki w budżecie
z przeznaczeniem na tą inwestycję?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – w tej chwili, dopóki jeszcze nie sporządzimy
sprawozdań i bilansu za rok 2014, to w tej chwili nie mamy tych środków. Ponieważ,
żeby realizować inwestycje: budowach przydomowych oczyszczalni ścieków,
zdjęliśmy z wynagrodzeń z oświaty i administracji.
Radny Mateusz Leszczyński – kiedy dostaniemy zwrot z tego projektu z oczyszczalni
przydomowych.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na przełomie 2015 - 2016 roku taka jest
procedura, tyle się czeka na zwrot pieniędzy, jak będzie u nas
Radny Mateusz Leszczyński – jaka kwota będzie z tego tytułu?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak jest dofinansowanie w wysokości 75 %.
Radny Mateusz Leszczyński – to będzie 2 miliony, tak?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no pewnie tak
Radny Mateusz Leszczyński – to te 2 miliony nie można rozdysponować na budowę
dróg gminnych, przykładowo całej gminy?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – ale to z chwilą zwrotu.
Radny Mateusz Leszczyński – no tak z chwilą zwrotu. Bo 2 miliony to jest ogromna
kwota pieniędzy. Więc można i tak dużo z tych pieniądze zrobić.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie wolno.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – w tej chwili nie możemy rozdysponować tych
pieniędzy.
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Radny Mateusz Leszczyński – znaczy no wie Pani dostaniemy pieniądze z chwilą
zwrotu. Bodajże 2 miliony 100 tysięcy.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – rada będzie decydowała.
Radny Mateusz Leszczyński - dobrze, dziękuje bardzo.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, dziękuje.
Radny Ignacy Janczuk – czy już nastąpił zwrot za ten park tu za gminą, czy on już
nastąpił? Czy on był ujęty do projektu, czy nie?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk– tak. Zostały dokumenty złożone do weryfikacji
o płatność.
Radny Ignacy Janczuk – ale już pieniądze te zostały?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zostały dokumenty złożone o płatność, wniosek.
Radny Ignacy Janczuk – czyli po prostu nie ma jeszcze? Ja o to pytam. Czyli tych
pieniędzy nie mamy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no to ja odpowiadam. Tak jak było wcześniej
powiedziane, taka jest procedura jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych,
to my jesteśmy na etapie złożenia przez gminę wniosku o płatność.
Radny Ignacy Janczuk – jeszcze drugie pytanie. Czy teraz już się zakończył projekt
samochodów tych strażackich, bo zostały zakupione wszystkie i czy już jest złożony
przez starostwo ten projekt, czy on dopiero będzie? Kiedy zakończenie, kiedy będzie
pobór tej kaucji naszej? 200.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – temat nie jest jeszcze dokończony, temat jest
w toku.
Radny Ignacy Janczuk – a mniej więcej kiedy może być zakończenie?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie znam takich informacji proszę pytać radnych
powiatowych. Jak w swoim czasie będę miał chwilę czasu to zapytam bezpośrednio
osoby które prowadzą ten projekt. Wiem, że druga transza była już rozliczona,
pieniądze wróciły. Powiat rozliczył się finansowo z dostawcą tych wszystkich
samochodów .
Radny Ignacy Janczuk – jeszcze wracając, jeżeli te pieniądze będą późno to nie
będzie czasu na realizację, bo to po prostu trzeba zrobić projekt i ja bym uważał,
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że te drogi które tam planujemy budować na następny rok powinny być już zrobione
projekty, żeby można było z marszu pewne rzeczy robić.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – sam dobrze wiesz, że nie możemy
zrobić projektu dopóki nie mamy pieniędzy. Na podstawie czego ?
Radny Ignacy Janczuk – nie no, projekt to możemy .
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a projekt kto zrobi, za darmo ? To też pieniądze
10,15,30 tysięcy zależy od drogi. Zależy od drogi, 5 tysięcy 8, 10, 25.
Radny Ignacy Janczuk – już bym nie chciał, żeby znowu następne inwestycje były
zimowe, tak jest od 4 lat. Ja rozumiem, że są procedury i to wszystko trwa, ale trzeba
pewne rzeczy przygotować wcześniej żeby to tam nie wychodziła realizacja budowy
dróg na jesień czy zimę, bo to jest złe. Pan wie, że to jest złe, a pan się mi dziwi, od 4
lat staram się żeby te inwestycje szły w trakcie roku, czyli to ma być od maja do
jesieni. To najlepszy czas na budowanie dróg czy wszystkiego.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a pan pracuje w samorządzie dłużej niż wójt, zna
pan sposób pozyskiwania i sposób rozdziału środków w ramach państwa na zadania
wojewódzkie, powiatowe czy nawet gminne.
Radny Ignacy Janczuk – no ja wiem. Ja to wszystko znam, ale te inwestycje, które
wykonujemy sami po prostu ta droga, tamta droga tylko będzie remontowana
z pieniędzy budżetowych własnych, czyli my możemy już zaplanować. Jakiś plan tam
możemy mieć, że chcemy zrobić w maju, czerwcu tą i tą drogę. Mogło być już to
przygotowane a nie dopiero w maju, czyli znowu na czerwiec dokumenty i dalej.
Radna Ewa Szydłowska – a co by stało na przeszkodzie, żeby w tej świetlicy był
GOK?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wrócimy do tego.
Ad.pkt.6.p.p. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2014 r. Sprawozdanie
z działalności Komisji za 2014 r. stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – otrzymaliście Państwo materiały
dotyczące tego punktu. Czy jakieś uwagi w kwestii tego sprawozdania, pytania macie
Państwo? Rozumiem, że nie ma.
Ad.pkt.7.p.p. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności
za 2014 r. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności za
2014 r. stanowi załącznik do protokołu.
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wszyscy radni otrzymali
sprawozdanie. Słucham, czy macie jakieś pytania dotyczące tych informacji?
Rozumiem, że rada przyjęła do wiadomości informacje przekazane przez panią
kierownik? Dziękuję.
Ad.pkt.8.p.p. Podjęcie uchwał w sprawie :
Uchwała Nr V/25/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego na 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy panie i panowie radni wyrażają
zgodę, na to przedsięwzięcie?
Radny Ignacy Janczuk – w sprawie zapytania, co pan wójt miał odpowiedzieć
w sprawie, czy będzie te dofinansowanie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiem tak, nie byłem jeszcze u wojewody także
nie miałem czasu, żeby do tego tematu wrócić. Będzie taki stosowny czas i chwila
wolna to będę coś wiedział na ten temat.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – rozumiem, że wszyscy jesteście
Państwo za przyjęciem uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały.
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów
„za” było 14. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było.
Uchwała Nr V/26/2015 w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia z inkaso.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały.
Radny Ignacy Janczuk – chodzi o inkaso?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – chodzi o to, że zmienili się sołtysi
i oni muszą być podani imiennie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w związku z tym, że za zgodą rady zmieniliśmy
sposób pobierania opłat. Przeszliśmy z opłat co miesięcznych na kwartalne tak, żeby
osobom starszym sołtysi też mogli pomóc i odbierali opłaty za śmieci, trzeba podjąć
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nową uchwałę. Uchwała wdrażająca Państwa do pobierania opłat za śmiecie musi
być imienna. Wysokość się nie zmienia. Przetarg był rozstrzygnięty w starym roku,
pozostaje na rok 2015 ten sam podział opłat za zbiórkę śmieci segregowanych
i niesegregowanych jak dotychczas.
Radny Leszek Muszyński - jeśli chodzi o firmę która wygrała ten przetarg to jest?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ta sama czyli „Kom – Gaz”.
Radna Halina Bardadin – nie odebrali mi śmieci ostatnio.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do pokoju nr. 1 informować środowisko oni będą
wiedzieć.
Radny Leszek Muszyński – to co było organizowane odnośnie zbiórek RTV, opon to
była zbiórka ze strony gminy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – gmina umawiała się, ale to oni robią 2 razy do
roku.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w harmonogramie na ten rok jest 2
razy w roku przewidziana zbiórka takich rzeczy. Trzeba wziąć harmonogram .
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów
„za” było 14. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było.
Uchwała Nr V/27/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w Starej Kornicy.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowna Rado dla przybliżenia mamy swoje
działki, to jest jedna z tych które mamy tutaj na tzw. „domkach” było zainteresowanie
pytało ze 3 czy 4 osoby. Jest uchwała wcześniejsza jeżeli chodzi o sprzedaży dwóch
działek a pytało kilka osób uznałem, że trzeba, że tak powiem i tą uwzględnić, jak
będzie 3 czy 4 osoby to sobie kupią. Będą się tutaj budować, zamieszkiwać.
Radny Wojciech Baj – w ramach przetargu?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w ramach przetargu. Tak, oczywiście sprzedaż
w ramach przetargu publicznego, nieograniczonego.
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Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów
„za” było 14. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było.
Radna Ewa Szydłowska – ile jeszcze tych działek zostało?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzy.
Radna Ewa Szydłowska – jaka tam cena wywoławcza?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w granicach 13, 14 tysięcy.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - wycena jest kwestią rzeczoznawcy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - takie rzeczy jak się robi, to po prostu trzeba to
prawo stanowi, obliguje musimy dokonać operat szacunkowy. Rzeczoznawca
dokonuje operatu szacunkowego i to co poda jest ceną .
Radna Ewa Szydłowska – jeszcze nie jest wykonany operat?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – taką cenę jaką poda w operacie rzeczoznawca,
taka będzie jako cena podstawowa wywoławcza do sprzedaży .
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska przedstawiła Roczne sprawozdanie
Wójta Gminy Stara Kornica z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2014 r.
oraz potrzeby związane z realizacją zadań. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy
Stara Kornica z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2014 r. oraz
potrzeby związane z realizacją zadań stanowi załącznik do protokołu.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - są to wszystkie działania, które prowadzi GOPS
w ramach współpracy z rodziną. Czy to sprawy alkoholowe, czy opieka nad dziećmi
niepełnosprawnymi, wsparcie w sprawach tych trudnych, codziennych, jakie mają
miejsce. Tak jak tutaj jest to przedstawione, to takie czynności gmina na bieżąco
w ramach GOPS, żeby pomóc naszym mieszkańcom.
Uchwała Nr V/28/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Stara Kornica na lata 2015-218.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała treść uchwały. Państwo macie w załączniku
nr. 3 w objaśnieniach, że mamy zmniejszone dochody bieżące o kwotę 43,612,00 zł.
Są to zmniejszenia dotyczące dotacji na realizacje zadań bieżących. Przeważnie
są to środki, które finansują świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe, zasiłki stałe,
pomoc w dożywianiu. Czyli to co prowadzi GOPS. Jest parę groszy również
zmniejszenie na etacie kierownika urzędu stanu cywilnego i obrony cywilnej. Zostały
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zmniejszone o kwotę 1.544,00 zł. natomiast te pozostałe zmniejszenia dotyczą opieki
społecznej. Otrzymujemy decyzję wojewody o zmianie kwoty dotacji, które musimy
wprowadzić zarówno po stronie dochodowej jak wydatkowej. Jak otrzymaliście
Państwo w materiałach, zmiany zostały wprowadzone w Wieloletniej Prognozie
Finansowej w poszczególnych kolumnach. Zmniejszamy dotacje i środki
przeznaczone na cele bieżące o kwotę 146.844.00 zł., natomiast zwiększamy
subwencję ogólną 59.242.00 zł. Ogólnie dochody zmniejszamy o kwotę
43,612,00 zł., również zmniejszamy wydatki o taką samą kwotę 43,612,00 zł. Do tych
materiałów, które Państwo otrzymaliście, otrzymaliśmy jeszcze notę księgową ze
Starostwa Powiatowego w Łosicach, gdzie starostwo obciąża nas kwotą 6.234,96 zł.
Ta nota jest z 23 lutego tak, że te materiały poszły do Państwa natomiast, dlatego nie
zostało ujęte, ale musimy to ująć. Dotyczy to współudziału w kosztach
niekwalifikowanych projektu transgranicznego odsetki od kredytu za okres od
9.12.2014 r. - 31.03.2015 r., jest to kwota 6,234,96 zł.
Radny Wojciech Baj - czemu powiat nas obciąża ?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie schodziły pieniądze w ramach projektu od
strony płatnika. Powiat musiał zaciągnąć zobowiązanie w tamtym roku, tak żeby
dokonać spłaty zakupu tych samochodów. Państwo wiecie, że druga transza nie była
podjęta z projektu na przełomie lipca i sierpnia tylko była dopiero podjęta
w październiku czy listopadzie .
Radny Mateusz Leszczyński – powiat zaciągnął po prostu kredyt.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na zapłacenie zakupu tych samochodów.
Radny Mateusz Leszczyński – ale gmina zapłaciła odsetki.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – gminy zostały obciążone.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przyszła nota, jest to sprawdzane.
Radny Mateusz Leszczyński – chodzi o to, że my pokrywamy koszty kredytu.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to będzie sprawdzane przez Wójta, to jest
prawdopodobnie tylko proporcjonalne do wartości zakupionych samochodów,
rozdzielone. To nie jest przypisywane dla nas. Odsetki od pełnego kredytu jaki powiat
zaciągnął.
Radna Halina Bardadin – ale my nie wiemy. To trzeba sprawdzić.
Radny Ignacy Janczuk – z tego co pamiętam to zabezpieczeniem tego wszystkiego
miała być ta kaucja 238.000,00 zł. z których miały zostać poniesione koszty tej całej
Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji.

procedury kredytowej. Tak jak by mają tą kaucje, która jest zabezpieczona plus
jeszcze mamy wpłacać pieniądze na żywca tj. z budżetu.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - był pan na spotkaniu z wojewodą, ze starostą itd.
Ja byłem, pani skarbnik, rozmowa była o szczegółach już wtedy. Jaka jest wysokość
kaucji.
Radny Ignacy Janczuk - 238.000,00 zł.
Wójt Gminy Stara Kornica - w procentach? 10. Pierwsza transza pieniędzy przyszła
przed zakupem, druga zamiast przyjść i rozliczyć pierwszy zakup na przełomie lipcasierpnia dopiero pieniądze przyszły w 4 kwartale. Zakup trzech samochodów to jest
kwota w granicach 2,5 mln.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - natomiast gmina nie wyłożyła tyle pieniędzy.
Radna Ewa Szydłowska - to nie jest nasza wina, bo my jako partner z powiatem, oni
wzięli ten kredyt chyba było 90.000,00 zł tych odsetek od tego kredytu.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – poprosiłem o szczegółowe informacje jaka została
wyliczona kwota odsetek. Uważam, że powinna jeżeli jesteśmy partnerami to
proporcjonalnie uczestniczyć w kosztach udzielonego kredytu, straż państwowa
Olszanka, Sarnaki i Platerów. To przyszło tj. pani skarbnik przeczytała, 23 dałem
informacje o zrzucenie się żeby przedstawili nam jaka jest kwota kredytu, jaki jest
koszt uruchomienia kredytu i etc., całe te działania.
Radna Ewa Szydłowska - jaki jest powód zmniejszenia tej subwencji ?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – subwencja jest zwiększona, z tytułu subwencje
ogólnie zwiększamy o kwotę 59.242.00 zł. Natomiast typu dotacje środków na cele
bieżące zmniejszono o kwotę 146.844.00 zł .
Radna Ewa Szydłowska – a dlaczego zmniejszono ?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – wojewoda szuka środków i uważa, że te pieniądze,
które nam dał zabezpieczył środki w projekcie w budżecie państwa na rok 2015, dał
nam za dużo i decyzją swoją zmniejsza nam środki. Zmniejsza nam na administrację
tj. mówiłam na urząd stanu cywilnego i obronę cywilną 1.544,00 zł., zmniejsza nam
na opiekę społeczną, na świadczenia rodzinne 138.000,00 tyś, zmniejsza po 100 zł.
składki na ubezpieczenia zdrowotne z zadań zleconych i zadań własnych, zmniejsza
na zasiłki okresowe 800 zł., na zasiłki stałe zmniejsza nam 6300 zł., natomiast na
dożywianie zwiększa nam 1000 zł.
Radna Ewa Szydłowska – w praktyce to jak to będzie wyglądało to zmniejszenie?
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk – zmniejszenie po stronie dochodów .
Radna Ewa Szydłowska – nie o to chodzi.
Radna Halina Bardadin – nie dostaniemy tych środków od wojewody więc będziemy
musieli sami pokryć.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – drodzy Państwo mniej osób obsłużymy. Wojewoda
przysyła założenia na rok 2015. Na przełomie 2 półrocza czyli gdzieś tak pewnie
w granicach 3 kwartał. Teraz to już jest pierwsze podejście i jakieś są korekty.
W trakcie roku mogą być też i zwiększenia zależy jak te środki się wydawały to jest
ruch plus, minus odleci przez cały rok. GOPS podlega pod wójta, pisaliśmy
o zwiększenie środków o konkretne zadania i nawet przychodzą takie informacje,
że mają nadwyżki i zwracają się o podanie kwoty na zapotrzebowanie. To działa
w obie strony przez cały rok.
Radna Ewa Szydłowska – kto będzie niezadowolony ?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no ci co są w programach, tj. pani Ania mówi to są
rzeczy które nie idą w setkach tysiącach złotych to są korekty tysiąc, pięćset,
osiemset zł.
Skarbnik Anna Blondyk – przy zadaniach zleconych, przy świadczeniach rodzinnych
ile jest świadczeniobiorców tutaj dokonana jest korekta, myślę, że na podstawie
realizacji budżetu za 2014 r. Jest mniej świadczeniobiorców nie damy nikomu na
zapas świadczenia rodzinnego. Tak jak mówi ustawa i ile jest dzieci. Zostało to
zweryfikowane, skalkulowane i uległo zmniejszeniu 138.000,00 tyś. Na składki na
ubezpieczenia zdrowotne, tutaj powiedziała bym, może niepotrzebne jest
zmniejszone dlatego, że wykonanie było większe. Trudno powiedzieć, dlaczego
Wojewoda podjął takie działanie. W trakcie roku przy wykonaniu już budżetu
będziemy wnioskować, jeżeli te środki będą się kończyły bo składa się meldunki
miesięczne z opieki społecznej i na podstawie tych meldunków, też pracownicy
urzędu widzą jak jest z wykonaniem tych środków, jakie jest zapotrzebowanie bo
piszemy tam też o zapotrzebowaniu. Myślę, że w trakcie roku zwolnią się jakieś
środki. Na szczeblu wojewody robione rezerwy celowe z przeznaczeniem na
konkretny cel i one będą uruchamiane w trakcie.
Radny Ignacy Janczuk – na ostatniej czy przedostatniej sesji zarezerwowaliśmy na
drogę w Rudce 300.000,00 zł. A tutaj jest teraz 380.000,00 zł. Jak to jest.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – na poprzedniej sesji zgłaszaliśmy.

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji.

Radny Ignacy Janczuk – tak. Tam miało być 300.000,00. Mi się wydaje, że tyle
wystarczy na taką drogę. Tam jest kilometr ? Więcej nie ma. Na razie jest 380. Druga
sprawa, na wentylacje dołożono 23.000,00 zł. Skąd wójt wziął pieniądze skoro od
trzech miesięcy nam mówi, że wszystkie pieniądze są rozdysponowane.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - to są zdejmowane cały czas środki z wydatków
bieżących.
Radny Ignacy Janczuk – czyli w tym budżecie są pieniądze na realizacje innych
zadań nie tylko tych, które są zaplanowane mają dość duże zapasy i te pieniądze są
niby założone.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – my cały czas zdejmujemy z wydatków bieżących,
nie możemy zrobić ruchów. Proszę zauważyć, że dopóki wydatki są na tym samym
poziomie, nie możemy w tej chwili zwiększyć wydatków, ponieważ nie mamy jeszcze
zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok bieżący.
Radny Ignacy Janczuk – środki pomału się zwalniają o których dla rady się nie mówi,
że środki się pojawiają nowe, można coś zrealizować więcej. To tak jakoś my się nie
rozumiemy, no nie wiem.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – one się zwalniają to jest wymuszone zwolnienie, bo
tj. w tej chwili wprowadzając te odsetki 6.235,00 zł. Zmniejszamy paragraf 4300
w straży, z wydatków bieżących. Wiadomo, że te pieniądze które tutaj są to one nie
zabezpieczą potrzeb.
Radny Ignacy Janczuk – ja rozumiem, ale skoro dopisano do tej drogi możne być
dopisane do każdej innej inwestycji. Pytam o stworzenie nowej inwestycji.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – na sesji styczniowej na drogę w Rudce było
wprowadzone 380.000,00 tyś., tam nie było zmiany. Także proszę poszukać
w swoich materiałach.
Radny Ignacy Janczuk – ja słyszałem kwotę 300.000,00 tyś., być może ja się
przesłyszałem.
Radna Halina Bardadin – mam dokumenty ze stycznia i tutaj i ta kwota jeżeli chodzi
o drogę w Rudce się nie zmieniła, było 380.000.00 tyś. i jest 380.000.00 tyś.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale my rozmawialiśmy, żeby
zakończyć temat, znaczy nie było zmiany, rozmawialiśmy także, że ta droga będzie
złożona do jakiegoś projektu i na pewno te koszty będą niższe.
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Radny Ignacy Janczuk – ja rozumiem bardzo dobrze was, ale wy nie rozumiecie
mnie.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja rozumiem, bardzo dobrze
rozumiem, proszę mi wierzyć.
Radny Ignacy Janczuk – to są pieniądze za które można zrobić w innej miejscowości
coś, kto ostatnio widział drogę to nie będzie tyle kosztowała, to jest około 1 km. drogi.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ile?
Radny Ignacy Janczuk – około 1 km.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ciągle rozmawiamy o tych drogach,
wrócą do nas pieniądze z tych dwóch poważnych inwestycji i podejmiemy decyzje,
które drogi będziemy robili.
Radny Ignacy Janczuk – zimą tak?
Radna Halina Bardadin – ja proponuje, żebyśmy się trzymali tych terminów, które
mamy określone w wieloletniej prognozie, dlatego, że już ja ze swego podwórka moja
droga była planowana na 2015 r. została przesunięta do realizacji na 2016 r. Jak tak
będziemy odsuwać to nic nie zrobimy. Żeby trzymać się tych terminów które są
określone, ludzie wiedzą o tym też. Mieszkańcy, liczą na to, że zostanie wybranym
terminie zrealizowany, my tak odsuwamy, odsuwamy w nieskończoność. Prosiłam,
żeby trzymać pewnych zasad i terminów.
Radny Ignacy Janczuk – co teraz planujemy na 2016 r. powinno być protokołowane
i to trzeba usiąść i w połowie roku o tym zadecydować, to nie ma odsuwania
w nieskończoność .
Radna Halina Bardadin – moja droga została przesunięta z 2015 na 2016,
mieszkańcy o tym wiedzieli i mnie pytają, co ja mam im powiedzieć dlaczego została
przesunięta? Więc proponuje naprawdę trzymajmy się tych terminów. Zgodnie
z planami jeśli robimy jakieś plany to się tego trzymajmy.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze jakieś uwagi do tej
zmiany macie Państwo ?
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów
„za” było 13, przeciw - 0, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała została przyjęta
przy jednym głosie wstrzymującym się.
Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała treść uchwały. Zmiany są wprowadzone.
Zostały zwiększone wydatki na opracowanie rejestru gruntów tutaj zwiększono
o kwotę 3.550,00 zł.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowna Rado jak to było wcześniej zgłaszane
rada uchwaliła etapy z tym związane, wypracowanie zgodnie z naszymi dwoma
uchwałami ewidencji dróg gminy. Dróg mamy 34 km. Panowie pojechali,
posprawdzali te wszystkie drogi i uznałem, że robimy ewidencję na odcinkach 10 km.
stąd jest wzrost i do budżetowanie tak byśmy mieli już książki dróg założone nawet
na poczet dróg, tych które są nieujęte uchwałą a będą przekwalifikowane. To zrobimy
że tak powiem już na wiele lat. Budynek ma książkę budowlaną i tam się wpisuje
wszystkie rzeczy na przestrzeni trwania budynku tak ta ewidencja dróg będzie to już
dokument, który będzie służył na długie, długie lata. Taki jest wymóg prawny,
że powinnyśmy mieć ewidencję dróg gminnych założoną a do tej pory takiego
dokumentu gmina nie posiadała.
Radny Mateusz Leszczyński – które drogi są przekwalifikowane.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tu nie mówi się o przekwalifikowanie jeżeli
mówimy o robieniu ewidencji, zakładaniu książek dróg, to dotyczy dróg będących
własnością gminy. Dużo dróg mamy, które są ujęte w ewidencji w postaci numeru
działki a drogi gminne też mają swój numer który się nadaje. W centrum niektóre były
drogami gdzie w rejestracji było zapisane jako numer działki a inne jako numer drogi
tj. jest powiatowa, gminna. To jest dla uporządkowania zakresu nieruchomości
majątku.
Radny Leszek Muszyński – drogi polne między działkami też są gminne?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.
Radny Leszek Muszyński - według tego rejestru, który będzie przygotowany można
odczytać ile dana droga ma szerokości ?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. Oni nie wytyczają, tylko wskazują drogę
zaznaczają tak jak jest. Zakładają książkę. To nie są panowie, którzy wytyczają,
mierzą, oni tylko zakładają na to książki
Radny Mateusz Leszczyński – czy nie można w tej książce zaznaczyć szerokość
i długość drogi gminnej by w razie do utwardzenia było w projekcie wiadomo ile ma
metrów.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – już odpowiadałem na to pytanie, takie są
informacje na poziomie map geodezyjnych w starostwie.
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Radny Mateusz Leszczyński – ale jeżeli my zakładamy ewidencje naszej drogi
możemy ująć w ewidencji szerokość i długość drogi gminnej.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja panu nie odpowiem czy tam akurat będzie
wpisany jaki jest pas drogi w tej książce. Projekt ma budowę, przebudowę drogi to
i tak praca się zaczyna, trzeba wsiąść w ośrodku mapę do celów projektowych,
sprawdzić czy jest ona aktualna. Gdyby była aktualna to wtedy projektant na bazie tej
mapy robi projekt techniczny i pozostałe. Z ośrodka biorąc mapę to tam jest zapisany
w dokumentacji szerokość pasa drogowego. Jeżeli jest inwestycja to zawsze
w umowie jest napisane. Inwestor przed wejściem na plac budowy ma dokonać
wyliczenia. Wiemy, że te drogi asfaltowe to pobocze ginie, ale te drogi piaszczyste
robią się węższe w stosunku do tego co jest zapisane w dokumentach, no to
Państwo sami wiecie.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – jeszcze tutaj odnośnie tej uchwały dodam,
że w subwencji oświatowej mamy wydzieloną subwencję na uczącą się młodzież
niepełnosprawną. Nasza subwencja z tytułu młodzieży niepełnosprawnej wynosi
471.824,00 zł. Subwencja ta musi być wydzielona i stąd też są nowe rozdziały, plany
wydatków 80149 realizacja zadań wymagający stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Następne 80150
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach
artystycznych. I na tą młodzież przedszkolną wyliczono nam subwencję
116,791,37 zł. Natomiast na szkolną 355,032,63 zł. Musimy prowadzić oddzielną
ewidencję związaną z wydatkami na młodzież niepełnosprawną. W przypadku nie
udokumentowania wydatków, będzie do zwrotu subwencja oświatowa. To jest to co
jest nowe, to jedno i drugie przenosimy wszystkie wydatki z administracji do działu
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, to co dotyczy odpadów,
gospodarki odpadami. Jest to po to zrobione, żeby później po zamknięciu roku
konkretnie pokazać i zbilansować dochody z tytułu opłaty śmieciowej i wydatki.
Wiemy wszyscy o tym co mówi ustawa śmieciowa, że nie mogą być większe wydatki
od dochodów. Tak, że jeżeli wydatki nasze będą większe od dochodów to wówczas
trzeba będzie przystąpić do analizy opłat za śmieci.
Radna Ewa Szydłowska – czyli trzeba będzie podnieść?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – no tak. To są te sprawy, które zostały w uchwale
wprowadzone. Wydzielone są dwa, koszty zmniejszenia w dochodach i zmniejszenia
w wydatkach zgodnie z decyzją wojewody. Przeniesione zostały te środki, które
otrzymujemy subwencje na młodzież przedszkolną i młodzież szkolną i wydatki
dotyczące odpadów komunalnych. Do tego działu łącznie z dochodami, tam w tym
dziale są po stronie dochodowej dochody i po stronie wydatkowej będą wydatki.
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Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów
„za” było 12, przeciw - 0, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Ad.pkt.9.p.p. Wnioski i interpretacje radnych
Radny Mateusz Leszczyński – co w sprawie latarni u pani Ignaciuk ? Podanie zostało
złożone trzy tygodnie temu.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk
energetycznego żeby założyli.

–

wysłany

został

wniosek

do

zakładu

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wszystkie wnioski o latarnie są
złożone i są w trakcie realizacji. Trzeba cierpliwie czekać.
Radny Mateusz Leszczyński - mam pismo z powiatu w sprawie drogi w Wygnankach,
proszę bardzo, że powiat przekazał zgodę całkowitą na budowę drogi w 2013 r. to
jest pana pismo, że może gmina na własny koszt robić tą drogę.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to nie jest moje pismo. To jest do mnie pismo.
Radny Mateusz Leszczyński – do Pana pismo, że powiat wyraża zgodę na budowę
tej drogi w 2013 r. byłem w powiecie miesiąc temu.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja takie pismo mam u siebie w aktach. Oni tak
sugerują.
Radny Mateusz Leszczyński – a my nie ?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pani skarbnik poinformowała jaka jest kolej rzeczy
jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy na zadania realizowane nie na własny
Radny Mateusz Leszczyński – jak będzie zwrot to porozmawiamy na temat budowy
dróg, bo będzie 2mln do zwrotu.
Radna Ewa Szydłowska – jedna prawda widzicie jak ten powiat działa, oni w ogóle
tam nie maja pieniędzy, oni mają jakiś tam budżet, gmina ma budżet. I my teraz
będziemy wykonywać zadania z powiatu wszystko sami, nam zabraknie to skąd
weźmiemy? Druga prawda to powiat nigdy nie zrobi.
Radny Mateusz Leszczyński – po to wyszliśmy z podaniem do Wójta i do powiatu ,
o przekwalifikowanie drogi na gminną. Jest podanie złożone i tu i tu o
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przekwalifikowanie drogi na gminną. Jak byśmy jej nie przekwalifikowali to powiat
odda tą drogę w budżet gminy bo oni nie mają pieniędzy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w poprzedniej kadencji pisałem pismo nie tylko na
tą drogę, ale i na inne do zrobienia w ramach wspólnego działania Powiat Łosicki
i Gmina Stara Kornica. To co powiat i radni powiatowi, jeżdżąc na zarząd upominając
się na komisję budżetową i dało się wepchnąć na komisję budżetową, to ja to
zrobiłem. Też pisałem wtedy o zmianę kategorii drogi na przekwalifikowanie na drogę
gminną. Pan te pismo też otrzymał. Tu wyraźnie jest napisane jaka jest procedura
i kto występuje, to nie od wójta zależy, bo mówiliście, że wójt nie chciał
przekwalifikować. Jest ustawa o finansach publicznych, która mówi jak pani skarbnik,
ją podpisuje, biorę 100 % odpowiedzialności za gospodarowanie pieniędzmi
gminnymi.
Radny Mateusz Leszczyński – byłem wczoraj u pani Bernardyny, ta droga była
podjęta uchwałą w poprzedniej radzie, z tego co wiem.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie było uchwały podejmowanej, mogły być tylko
decyzje. Uchwała rzeczywiście o współpartycypowaniu w budowie tej drogi.
Radny Mateusz Leszczyński – jeżeli będzie przez radę uchwała przegłosujemy
większością głosów przykładowo, to droga będzie musiała być zrobiona z budżetu
gminy.
Radna Ewa Szydłowska – niech starostwo przekwalifikuje tą drogę.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - drodzy Państwo będziecie decydować, bo ja i w
poprzedniej kadencji i teraz jeżdżę, mówię. Mieliśmy czterech radnych powiatowych,
wiem jak oni zabiegają o te sprawy ale to nie teraz rozmowa, czas minął, trzeba
załatwiać dla dobra gminy. Też popieram takie inicjatywy bo wiem, że tym ludziom
tam się źle mieszka, przychodzi wiosna są roztopy, dzwonią że są dziury, ale my
takich dróg powiatowych na terenie gminy mamy dużo. Wniosek jest w tej chwili
złożony przez mieszkańców Walima, żeby pociągnąć kilometr drogi asfaltowej. Jest
wniosek mieszkańców Walimka, żeby dokończyć drogę powiatową, też Dubicze Walimek, tam jest też droga betonowa. Droga Bachorze gdzie się już rozpada. Ja te
wszystkie informacje mam i Państwa informuje. To jest poniekąd mój problem, ale
właścicielem tych dróg jest powiat. Jeżeli powiat wyrazi dobrą wolę i chęć zrobienia
tego, my będziemy wszystko robić jak do tej pory, żeby też dołożyć cegiełkę tak jak
dokładaliśmy do tej pory, ale róbmy to na zasadzie tak jak dotychczas, tak jak
starostwo robi z każdą gminą. Nie można iść dalej w to samo, że gmina ma dobrą
sytuację finansową i gmina zrobi za własne pieniądze i bo nawet prawo na to nie
pozwala.
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Radna Ewa Szydłowska – można zaprosić radnych powiatowych na następną
sesję? To bardzo proszę.
Radny Mateusz Leszczyński – chodzi o budowę drogi głównej.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – u pana jest droga główna, o tych rzeczach które
mówię to są wszystko drogi główne, dojazdowe, które nawet w Walimie co się łączy
z gminą Sarnaki, tutaj się łączy z gminą Huszlew. Tam jest następna miejscowość po
drugiej stronie Władysławowo. To ja rozumiem, wójt prosi, rada się przychyliła
połączyliśmy drogę naszą gminną. I dobrze połączyliśmy nasze drogi Kiełbaski
z Makarówką. Tam może nie ma jazdy samochodów osobowych tak jak na drogach
gminnych czy powiatowych, ale ludzie przemieszczają się między wioskami, ludzie
jadą do pola i to temu może służyć.
Radny Mateusz Leszczyński – trzeba coś z tym zrobić bo to się nie robi przez tyle lat.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – gmina wybudowała w ostatnich 4 latach ponad
11 kilometrów dróg.
Radny Mateusz Leszczyński – ale nie w każdej wiosce. Jestem za budową dróg
oczywiście, ale żeby to miało ręce i nogi, bo w jednej wiosce się robi bardzo dużo za
ogromne pieniądze a w drugiej nie robi się nic. Wystarczy się przyjrzeć, która wieś
ma najwięcej pieniędzy a która nie ma wcale. Bo w niektórych jest po pół ml. na
inwestycje a w niektórych po 10 tyś. Takie rozmieszczanie budżetu, gminnych
pieniędzy, że jedna wieś ma wszystko a druga nie ma nic.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – trzeba pamiętać, że różne są wsie
i o różnej liczbie mieszkańców i o różnych potrzebach.
Radna Ewa Szydłowska – jeżeli będziemy przez całą kadencje, że te wsie są z małą
ilością mieszkańców to tam nic nie zrobimy.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jest wieś w której nie ma
inwestycji?
Radna Ewa Szydłowska – w tej kadencji Kazimierzów.
Radna Gminy Halina Bardadin – nie rozmawiamy o tej kadencji, jak ja obserwuje
z wcześniejszych lat te mniejsze wsie i tutaj pan ma trochę rację bo to są takie
zaszłości w ogóle nic nie było robione i stąd jest teraz taka sytuacja, że więcej się
robi w większych wsiach. W tych mniejszych trzeba teraz wyrównać te różnice, jak
wyglądają świetlice w większych wsiach, a jakie są w takich malutkich, gdzie przez
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wiele lat nic nie było nic robione. I teraz gdyby nie fundusze sołeckie, które są już
parę lat to te świetlice by już sie
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja jestem po wyborach sołtysów
z wójtem, byłam na wszystkich wyborach sołtysów i owszem jedna świetlica jest
która wymaga remontu gdzie się nic nie robiło. Tam gdzie świetlice są własnością
gminy, są przeprowadzane remonty, albo będą. Jeżeli mieszkańcy nie wnioskowali to
nie oszukujmy się ogólnie tego się w żadnej gminie nie robi, a jeżeli jest taka
potrzeba mieszkańcy wnioskują o to żeby rozpocząć remont myślę, że my wszyscy
i wójt się nad tym pochylimy. Prawie w każdej wiosce są świetlice wyremontowane,
gdzie się można spotkać oprócz dwóch tylko wypadków, gdzie nie ma świetlic, ale
tam akurat nie ma krzyku żadnego.
Radna Halina Bardadin – może nie zrozumiałaś co ja powiedziałam, owszem od
kiedy jest fundusz sołecki to zaczęły się remonty świetlic w tych mniejszych
wioskach, bo dopóki nie było funduszu sołeckiego to nie było remontów, świetlice
były w naprawdę złym stanie. Teraz parę lat owszem są remonty robione i ten stan
się polepszył, ale też są zaszłości, że mniejsze wsie są zaniedbane po prostu.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – gmina o swoje drogi dba od lat, ja też
rozumiem tych ludzi bo oni tam codziennie muszą dojechać, dzieci do szkoły muszą
dojść, oni muszą tam żyć. Najgorsza sytuacja jest tam gdzie są drogi powiatowe.
A powiat nie oszukujmy się, jeżeli coś na terenie gminy robi to robi drogi jakie,
te drogi główne. Gdzie jest dojazd do wojewódzkich, gdzie są połączone z innym
powiatem, innym województwem. Natomiast nie chcą się pochylić, bo to nie jest tak,
że gmina nie zwracała się o remont drogi w Wygnankach, czy w Kobylanach. Gmina
zwracała się wielokrotnie i chciała partycypować w kosztach jak inne gminy.
Nie dajmy się też zepchnąć do takiego, że powiat u nas to nie musi nic. Bo zrobimy
wyłom a potem się nie obronimy. Niech nas traktują na takiej samej zasadzie jak
traktują wszystkie gminy na terenie powiatu.
Radny Mateusz Leszczyński – gmina Huszlew jest tak zadłużona że zbankrutuje.
Skarbnik Anna Blondyk – zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie możemy
inwestować na czyimś terenie, to jest droga nie nasza tylko to jest droga powiatu.
Radny Mateusz Leszczyński – nie to że nie możemy, ale nie musimy.
Skarbnik Anna Blondyk – nie możemy. Możemy partycypować w kosztach, natomiast
nie możemy finansować w 100 %. Nawet gdyby rada była przychylna w 100 %
wszyscy radni jednogłośnie podnieśli rękę za budową drogi powiatowej we wsi
Wygnanki to, na etapie weryfikacji Regionalna Izba nam uchyla i my musimy tą
uchwałę zdjąć. Nie ma opcji takiej, żeby przeszło finansowanie.
Radny Mateusz Leszczyński – jeżeli pójdę do powiatu i powiem żeby dał 10 tyś na
budowę drogi a resztę gmina.

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji.

Skarbnik Anna Blondyk – też muszą być proporcje zachowane. Nie może być tak, że
powiat da pół %.
Radny Mateusz Leszczyński – jakie proporcje są zachowane?
Skarbnik Anna Blondyk- min 50 %
Radny Mateusz Leszczyński – a maximum?
Skarbnik Anna Blondyk – maximum ze strony powiatu może być 80 %, 90 %,
ze strony gminy 50 % nie możemy więcej dać nawet pół grosza. Są wyliczane
proporcje, może pan przyjechać kiedy pan będzie w Siedlcach proszę wstąpić do
RIO zasięgnąć informacji.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – faktycznie Państwo mówicie, że gmina się
zmieniła. Cztery lata szybko minęły, pani przewodnicząca mówiła, jesteśmy na
spotkaniach sołeckich, w gminie jest dużo inwestycji nie tylko w Kornicy ale w tych
mniejszych miejscowościach. W Kazimierzowie były robione drogi betonowe,
asfaltowe. W Wygnankach były robione drogi betonowe, robione były też świetlice,
świetlice są z funduszu sołeckiego. To też są pieniądze podatkowe. Państwo też
przychodzicie do wójta bo rozumiem Państwa jak najbardziej idą pracę, fundusz
sołecki określony jest jakąś tam kwotą. To są rzeczy wyliczane na bazie podstawy
jak dokładnie wiecie. Przez te cztery lata praktycznie zaczęliśmy a zostały jeszcze
takie nieduże salki, mniejsze gdzie trzeba dokończyć, ale to było w funduszu
sołeckim i prosiłem radę na wniosek mieszkańców czy radni danej miejscowości,
że trzeba dołożyć bo jak się robi to trzeba zrobić to kompleksowo. Było robione cały
czas, jest 18 sołectw to w każdym było robione. Inwestycja w Kornicy była robiona.
Państwo i tak decydujecie o tym, jak są wydawane środki które mamy, które wójt
gospodarzy, tak, że nie mamy zadłużenia tak jak inne gminy na terenie powiatu.
Radny Mateusz Leszczyński – czy w tym roku będą pokryte te drogi, które są
utwardzone w tamtym roku?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie wszystkie mamy. Bo były robione odcinki
betonowe, nawet trzeba się nad tym pochylić i pokryć też masą asfaltową. Tak jak
wiemy, między Huszlwem a Kobylanami beton który leży 15 lat już praktycznie nie
nadaje się do położenia asfaltu tylko trzeba na nowo beton kłaść. Będę Państwa
informował, że będziemy przykrywać w miarę posiadanych środków i te drogi, które
robiliśmy ostatnio jako betonowe.
Radna Ewa Szydłowska – czy wójt będzie zamawiał destrukt?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.
Radna Ewa Szydłowska – to przypominam o Kazimierzowie.
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - będę bo mam zgłoszenia, będę jak się pogoda
poprawi będzie dotacja to ściągniemy i służby będą to uzupełniać.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wójt od razu zapisze bo ja
w prawdzie dzieci nie mam i te dziury przy dojeździe do szkoły.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, też mam zgłoszenie. Już zapisałem.
Radna Ewa Szydłowska – czy możliwe by było wytyczenie tej drogi i wycięcie tych
krzaków oraz puszczenie równiarki. To jest droga gminna o którą prosiłam, chodzi
o to, że tam po polu jeżdżą, bo na drodze drzewa rosną, krzaki, na Zalesiu.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – osoba pielęgnuje i wycina te krzaki bo to są krzaki
do usunięcia bezpośredniego. Jak wspomniałem wcześniej pojedzie na Zalesie.
Radna Ewa Szydłowska – odwiedzili mnie mieszkańcy Zakalinek bo dowiedzieli się,
że byłam u wójta i wójt im obiecał, że równiarkę puści na tą drogę i żwirem wysypie.
Drogę między Kaźmierzowem a Zakalinkami. U nas jest tam 600 m., czy można by
się z tamtym wójtem porozumieć, nie wiem czy oni w Konstantynowie mają równiarkę
czy wynajęli tą naszą. Zauważyłam, że jeśli jest ta droga równana i wysypana
żwirem, ale to nie żwir taki jaki przyjechał wcześniej, ja bardzo proszę, żeby taki żwir
na drogi nie przyjeżdżał. Jak zobaczę taki żwir to odeślę samochód. Ja jeszcze będę
rozmawiać z wójtem i chciałabym zabrać panią przewodniczącą do Konstantynowa,
bo wójt nie ma czasu.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jak sobie Państwo uzgodnicie ja zapiszę
w kalendarzu.
Radna Ewa Szydłowska – wyrównanie drogi równiarką i wysypanie drogi żwirem było
by dla nas satysfakcjonujące przynajmniej na tą porę. Bo wiem, że był tam wójt przy
tej drodze.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak podejmiemy temat. Jak pani będzie jechała
dać wcześniej znać wójtowi może też znajdzie chwile.
Radny Wojciech Baj – co w sprawie wysypiska naszego. Zamknięte, co z tym teraz
mamy robić?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zmieniła się ustawa o gospodarce odpadami i nie
może przyjmować śmieci już tych po segregacji. Ta jak pisze w decyzji po
stanowisku marszałka bo, nad wysypiskami pieczę pełni Marszałek Województwa
Mazowieckiego. Były dwie opcje: rekultywacja lub zagospodarowanie go w inny
sposób taki, że nawiązanie kontaktów z inną firmą, która ma wszystkie pozwolenia
chciała by przejąć. Po prostu żeby te składowisko użytkowała. Powiem tak te
składowisko w tej chwili, tylko trafiają odpady po przesiewie, po segregacji. Niczego
w tej chwili nie można składować, nie można składować plastiku, nie można
składować trawy, szkła, metali. To jest zbiorka od mieszkańców. Śmieci selektywne
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tj. piszę w drugiej części pisma – w techniczny sposób zamknięcia z czym się wiążę?
Z wykonaniem planu rekultywacji wysypiska. Ta ilość śmieci, którą mamy jeżeli
dokonamy rekultywacji to zapisane w ustawie, my będziemy musieli prowadzić
monitoring przez kilkadziesiąt lat, zakładać urządzenia do pomiaru do badania. Taki
jest etap i taka jest procedura rekultywacji i leżakowania tych nazbieranych odpadów.
Przeniesienie praw na inny podmiot. Są podmioty które mają tj. u nas Siedlce i my
nie mamy na wysypisku zarządzać, starać się o używanie go. Chodzi o uzyskanie
pozwolenia marszałka na instalacje, która spełnia wszystkie wymogi. My nie mamy
takiego pozwolenia a uzyskanie takiego pozwolenia w tej chwili nie jest realne
ponieważ jako gmina i wysypisko, to jest wysypisko typowo gminne dla mieszkańców
gminy. Nikt nie wyda takiego dokumentu ponieważ jest to za mały obszar
funkcjonowania. Zrobili regionalne instalacje do segregacji, do przyjmowania
odpadów. W ramach tych instalacji firmy, które zbierają na terenie naszego
województwa czy subregionu tamte śmieci mają trafiać. Rozważcie temat bo tak jak
mówiłem trzeba będzie i pewnie marszałek wyda w pewnym momencie stosowne
pismo przystąpić do tematu rekultywacji. Rekultywacja to nie jest tak, że to co stoi to
przykrywamy, tylko to musi być projekt zrobiony, opracowany, zachowane wszystkie
wymogi. Mówiłem poprzedniej kadencji, że to jest też temat kosztowny wyprzedzajmy
już lat ileś z prostego powodu, jeżeli my to mamy zrobić. My nie mamy dochodów na
zrobienie tego przedsięwzięcia, bo dochody ze zbiórki śmieci idą tylko na pokrycie
kosztów bieżących i na odbiór śmieci. Trzeba szukać środków wewnętrznych
i zewnętrznych bo to będą szły duże pieniądze.
Radny Wojciech Baj – to znaczy każde rozwiązanie jest złe? Czy będziemy
rekultywować czy wydzierżawimy komuś do używania to gmina z tego nic nie będzie
miała. Ewentualnie jeżeli ktoś nam te śmieci wywali to zostaną nam tylko śmieci bez
żadnych korzyści dla gminy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z wydzierżawieniem jest o tyle sprawa trudna
ponieważ wydzierżawiający może użytkować i korzystać z wysypiska i jak skończy
się dzierżawa i przekazuje to na gminę i gmina musi się z tym borykać. Firma wzięła
by w użytkowanie, wyrzeknie się, zasypie to wtedy ze względu, że jest to na terenie
gminy Stara Kornica to tym ma się zająć samorząd. Chociaż to nie będzie majątek
gminy to się ma zająć tym tematem samorząd. Są takie zapisy prawa, które
w przypadku takich składowisk mogą grozić za lat kilkanaście takimi skutkami. Żeby
nie było tak, że wójt nie informował. Najlepiej wybrać właściciela, który będzie
składował odpady po segregacji, te plewy i przejmie pełną odpowiedzialność na wieki
z utrzymaniem z ubezpieczeniem, pomiarami.
Radna Ewa Szydłowska – na jakiej zasadzie on ma przejąć? Za darmo, czy
sprzedać.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dokonać operat szacunkowy, wycenić, kupić
i sprzedać.
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Radny Mateusz Leszczyński – na poprzedniej sesji miał nam pan przedstawić te
czynniki wpływu na to, że firma droższa wygrała przetarg na przydomowe
oczyszczalnie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja przekazałem informacje istotne, żeby rada się
zapoznała. O tej sprawie zadecyduje rada. Przez tamte cztery lata mówiłem o kilku
rozwiązaniach, jak trzeba będzie to wrócę do tematu. Powtórzę to co mówiłem przez
cztery lata jaka jest sytuacja. Po 2014 r. w drugim półroczu kiedy już gmina nie mogła
nie mając pozwolenia na prowadzenie wysypiska.
Radna Ewa Szydłowska odczytała Informację dotyczącą wyboru wykonawcy
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków”. W/w informacja stanowi załącznik do protokołu.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak wyglądał proces wyłonienia firmy do przetargu
na budowę przydomowych oczyszczalni. Pierwsza najtańsza oferta nie mogła zostać
przyjęta bo podmiot nie był w stanie dopełnić wszelkich formalności jakie są
niezbędne do podpisania umowy.
Radny Ignacy Janczuk – czy gmina rozmawiała z firmą tańszą czy tylko na zasadzie
wysyłania pism. Wiadomo tu chodzi o sumę wysoką o jakieś 300.00,00 zł. Czy ta
firma jakieś roszczenia wobec gminy wysunęła.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie.
Radny Ignacy Janczuk - czyli te wadium, które płacili przepadło i oni nic nie wnoszą.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – firma nie mogła być dopuszczona do podpisania
ponieważ nie przedłożyła w dokumentach wadium, ona żadnych pieniędzy nie
zostawiała. Ona miała obowiązek zgodnie z zasadami zamówień publicznych na
należyte wykonanie tego zamówienia złożyć kaucję w formie zabezpieczenia. Tego
nie wykonała stąd nie mogłem podpisać umowy na realizację tego przedsięwzięcia.
Radna Ewa Szydłowska – czyli firma wygrała przetarg, nie wpłaciła tego wadium
i dlatego wójt nie podpisał umowy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – poprawiam wypowiedź, wyrzucam słowo wadium.
Wadium wpłaca każdy kto przystępuje do przetargu, ale przy wyłonieniu wykonawcy
nie ma wadium. Przy przetargach sprzedaży mienia i nieruchomości jest wadium.
Tutaj wykonawca powinien wnieść zabezpieczenie na należyte wykonanie umowy.
Radna Ewa Szydłowska – czyli to było zabezpieczenie za należyte wykonanie
umowy,10 %.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – takiego dokumentu nie złożył w terminie, rozmowy
były, nie tylko pisanie. Telefonów i spotkań było dużo. Informowałem radę
poprzednio, że zamiast zajmować się sprawami bieżącymi, wpłacaniem inwestycji,
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pilnowaniem inwestycji to ja muszę walczyć znowu z wykonawcą potencjalnym, który
nie może dokonać prostej formalności. Bo mi deklarował, że załatwi te
zabezpieczenie na należyte wykonanie ale poszedłem na rękę i wydłużyłem na 30
termin związania z ofertą. Minęło 30 dni na własną odpowiedzialność na dzień przed
upływem terminu podpisałem umowę z inną firmą.
Radna Ewa Szydłowska – a ta druga firma też była w przetargu?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – prawo zamówień publicznych mówi, że jeżeli
pierwsza firma nie spełnia wymogów to się bierze drugą.
Radny Piotr Niedźwiedziuk odczytał pismo odnośnie budowy nowej strażnicy
kierowane do Wójta Gminy Stara Kornica oraz Radnych Gminy Stara Kornica.
Radna Ewa Szydłowska – stan faktyczny, oni tam mają garaż? Ile samochodów
mają?
Radny Piotr Niedźwiedziuk - garaż i 3 samochody.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – świetlica stara wiekowa, na wzgórku jak się jedzie
do szkoły od drogi powiatowej. Ta stara świetlica między szkołą a drogą.
Radna Halina Bardadin – kto jest właścicielem?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jest w majątku gminy. Ten budynek jest nie
ogrzany, jak byłem tam ostatnio dach pokryty, ale też przecieka.
Radna Halina Bardadin – sprzedać i pobudować nowy, może naprawić?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - trzeba się nad tym mocno zastanowić. Tutaj po
ludzku myśląc wybudować garaż dla druhów bo jest ta drużyna aktywna, biorą udział
w zawodach strażackich teraz będą jeździć. Mają te pomieszczenia, składają ubrania
strażackie, będą w innych warunkach będą też one trwalsze i dłużej służyły. Mają
pełne wyposażenie. W takim pomieszczeniu gdzie woda cieknie to będzie niszczało
chyba że wymienimy dach, ale to musimy się zastanowić i przeliczyć. Jak najbardziej
jestem za tym. Trzeba środków szukać zewnętrznych. Jeżeli się znajdzie środki
zewnętrzne to myślę, że temat jest do zrobienia. Teraz buduje się człowiek nie 5 lat,
czy 15 teraz można szybciej wybudować niż uzyskać pozwolenie i dokumenty
zebrać.
Radny Mateusz Leszczyński – czy gmina zrobiła coś w kierunku uregulowania stanu
prawnego z wiatami w Wygnankach.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to nie jest moją własnością, ale sukcesywnie,
to jest długa droga i tu trzeba czasu. Trzeba wdrążyć się prawo z tym związane
to będzie trochę trwało. Mamy takie zamiar, jeszcze mam ileś tam rzeczy
do uregulowania, trzeba uregulować rzeczy, które są do załatwienia chociażby droga.
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Służby pracują, powiat i nadleśnictwo, żeby tam przywrócić na mapie drogę tą która
jest. Ona rzeczywiście jest, ale nie ma jej w ewidencji.
Radny Piotr Niedźwiedziuk - ekipa co drzewa wycina i wczoraj spotkałem się
z p. Robertem. Prosił, żeby dokładniej obcinać te gałęzie przy szkole. Przez całą
wieś i przez te gminne utwardzone drogi się przeszedł.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - rośnie to na prywatnej działce? Jeżeli drzewo jest
przy płocie wiadomo że gałęzie są w przestrzeni drogowej.
Radny Ignacy Janczuk – na jakiej zasadzie i na jaki czas została wydzierżawiona
baza Wólce Nosowskiej dla OMY.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na dwa albo trzy lata. Tak jak uchwała podjęta.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jeżeli nie było w tej opinii to żeśmy
nad tym rozmawiali.
Radna Halina Bardadin – wyraziliśmy zgodę.
Radny Wojciech Baj – w Kobylanach na bazie stoi samochód strażacki. Ten
samochód jest zabytkowy. Było by grzechem żeby to zmarnować, kiedyś dla dzieci
będzie do obejrzenia. To trzeba postawić w takim miejscu żeby to nie niszczało
a żeby trwało.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ten samochód jest we władaniu i na stanie OSP
Kobylany.
Radny Wojciech Baj – ale OPS Kobylany jeśli się nadarzy okazja to jego wypchnie
na złom.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – my nie mamy tego na majątku ja o tym nie
decyduje, to jest na stanie i ewidencji w OSP Kobylanach, aby sprzedać ten
samochód musi się odbyć zebranie strażackie i musi zostać podjęta stosowna
uchwała o sprzedaży.
Radny Wojciech Baj – po pierwsze tego samochodu nikt nie kupi oprócz skupu
złomu.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – będę rozmawiał z druhami, może faktycznie
trzeba pomyśleć jak go tutaj zostawić, jak go zagospodarować. Ten samochód jest
sprawny, były imprezy robione w Kobylanach druhowie wyjeżdżali i był pokaz dla
młodzieży. Stoi na placu, trzeba pomyśleć żeby znaleźć dla niego magazyn,
ale decydować o sprzedaży nie decyduje Wójt bo to jest w władaniu OSP
w Kobylanach. Jak oni podejdą do tego to nie odpowiem. Aby była sprzedaż tak
stanowi prawo to musi być zgoda, uchwała zebrania strażackiego.
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Radny Ignacy Janczuk – ja w sprawie tego ostatniego pisma, które przyszło do nas
listem poleconym takie informacyjne, jaki był cel wysyłania 21 pism do ludzi gdzie to
pismo nic nie wnosi to jest pismo informacyjne. Dzisiaj by nam pan przekazał, to są
pieniądze wydane bez sensu, ze 100 zł.
Wójt gminy Kazimierz Hawryluk - była informacja, że pisma, które mieszkańcy
składają w sprawach powiatowych piszę od siebie stanowisko gminy samorządu
wysyłam do radnych powiatowych i przekazuję radnym w gminie.
Ad.pkt.11.p.p. Sprawy różne i wolne wnioski
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - chciałam podziękować za udział
radnych w wyborach sołtysów bo we wszystkich miejscowościach uczestniczyli, ale
mam jeszcze taką uwagę bardzo dziękuje dla Wojtka Baja bo poczuł się radnym, nie
tylko w Starych Szpakach ale i na Kolonii, był na wyborach sołtysa.
Radny Wojciech Baj – nie poczułem, ja jestem.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to wynika z tego co mieszkańcy
mówią, że Państwo którzy macie okręgi wyborcze na więcej niż jednej miejscowości
to takim ukłonem w stosunku do mieszkańców, wyborców, było by gdybyście
Państwo na tych wyborach byli. Takie głosy krytyczne czasami tylko w formie uwagi
były.
Radna Ewa Szydłowska – ja nie mogłam być, bo byłam w szpitalu.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ponieważ nie mamy Domu Kultury na
razie funkcjonującego a moim zdaniem, będzie tak, że nawet jeśli on będzie działał
w Kornicy to i tak wszystkie dzieci z tego korzystać nie będą. To będzie kwestia
dowiezienia na jakąś określoną godzinę. Mamy świetlice prawie w każdej wiosce
wyremontowane, są świetlice środowiskowe, które w tej chwili stoją puste tak jak
w Szpakach. Wojtek już wcześniej zwracał na to uwagę. Więc zastanówcie się
Państwo, czy by nie zorganizować takich zajęć w świetlicach. Nie mówię, że we
wszystkich tylko wytypować 4, 5 na razie. Jakie to miały by być zajęcia? Myślę,
zajęcia na początek dla dzieci i młodzieży, czy to miał być king - boksing, czy zajęcia
z rytmiki, czy pani przyjedzie uczyć grać na instrumencie, czy tańczyć. Jeżeli będzie
potrzeba taka, będziemy szukać instruktorów w tym kierunku. Tylko żeby nie było,
że jakaś wieś jest pominięta. Zastanówmy się, gdzie i jakie zajęcia i czy jest
potrzeba. My grupy takie, które wyliczymy 10-15 osób żeby przychodziły na te
zajęcia. Może łatwiej będzie dojechać do Wólki niż do Kornicy. Świetlice są,
ogrzewanie mają. Będzie zapotrzebowanie na jakieś konkretne zajęcia, będziemy
szukać instruktorów będą się odbywać cykliczne zajęcia 2 razy w miesiącu czy raz
na tydzień w miarę potrzeb.
Radny Wojciech Baj – to będzie pokrywane z budżetu gminy.
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak. Biblioteka jest na etapie
zawansowanym będzie działało to dosyć szybko, z Domem Kultury jeszcze nie da się
tego tak szybko. Myślę, że to będzie działało dosyć szybko. Nie da się tego tak
szybciutko, chcąc jeszcze pozyskać pieniądze zewnętrzne, to wymaga czasu, ale
taka namiastka tego w ten sposób myślę, że to bardzo doby pomysł wręcz lepszy niż
tutaj. To jest zadanie dla Państwa.
Radny Ignacy Janczuk – trzeba zaprosić wszystkich tu do gminy. Stowarzyszenia,
koło gospodyń czy kto by chciał to musi się tym zaopiekować.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – po to jesteśmy radnymi, żeby o tych
swoich mieszkańców się troszczyć, myślę, że to jest rola dla radnego dla każdego
z nas. Zwołać zebranie, jak nie to w jakiś inny sposób poinformować. Zebrać ludzi,
ale nie tutaj tyko u siebie.
Radny Ignacy Janczuk – żeby to przekazać jednolicie wszystkim. Załóżmy ja wiem
o co chodzi ale nie znam szczegółów .
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - o szczegółach będziemy rozmawiać
później.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba przemyśleć i wybrać co w tym momencie
zaakceptowała by młodzież na co by się zdecydowała, przecież to może być różnie.
Jeżeli to będzie robione w czterech większych świetlicach, to może być tak że
w każdej będzie coś innego a może być tak że się nałoży i będą te same rodzaje
zajęć. Musi być już uzgodnione z mieszkańcami. Jedna osoba to powie swoje
zdanie. Trzeba dotrzeć do osób, które mają dzieci. Dzieci szkolne, bo tego nie robimy
na razie dla osób w wieku średnim i starszych. Na razie dla dzieci uczących się.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – różne są możliwości tych spotkań.
Orientowaliśmy się w różnych Domach Kultury, jak działają. Większość tych zajęć
jest prowadzona przez instruktorów z zewnątrz, pracownicy tylko część. Przyjeżdża
na zasadzie umowy zlecenia. My najpierw chcemy się zorientować czy jest potrzeba,
czy będą chętni być może na jakiejś świetlicy będą dwie grupy jak będzie tyle dzieci.
Jak najszybciej to zrobić, zastanowić się, porozmawiać z mieszkańcami, żebyśmy
mogli na następnej komisji czy radzie jakieś decyzje już podejmować.
Radny Ignacy Janczuk – to jest na miesiąc, na rok, na pół ?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – projekt który można napisać jest na
rok. Składanie tych wniosków jest do marca czy początek kwietna. Jeśli byśmy mogli
się zmieścić, chociaż wiecie złożenie wniosku nie oznacza, że my takie pieniądze
dostaniemy bo chętnych na takie granty jest bardzo dużo, ale próbować zawsze
trzeba.
Radny Wojciech Baj – jeżeli nie dostaniemy.
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to będziemy z budżetu gminy. To są
kwoty 80 – 150 zł. na godzinę przy grupie 15 osobowej. Także to ogromnie koszty to
nie są.
Radna Ewa szydłowska – to jakieś sportowe, instrumenty, języki też będą.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – myślę, że też dodatkowe zajęcia.
Zobaczymy czy będą chętni i jak długo wytrwają.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – musimy skupić się bardziej na zajęciach
rekreacyjnych niż dydaktycznych. Tu jest zajęcie młodzieży czasu po południu,
wpłynięcie na rozwój fizyczny. Teraz byliśmy na spotkaniu nasza młodzież tyje na
potęgę.
Radna Halina Bardadin – słusznie, zdrowe odżywianie.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – mówię o dzieciach i młodzieży być
może dorośli będą chcieli to nie wykluczone.
Radny Wojciech Baj – przy tych spotkaniach mówimy o świetlicach środowiskowych.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w środowiskowych, albo wiejskich.
Radny Wojciech Baj – czy jeżeli spotkania sportowe by były czy mogły by być
wykorzystywane sale gimnastyczne w szkole?
Radna Ewa Szydłowska – na przykład u nas Koszelówka by były Dubicze,
Kazimierzów, Wólka.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w ramach zajęć takich rekreacyjnych jak
najbardziej.
Radny Mateusz Leszczyński - sala w Kornicy jest cały czas wynajmowana.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w Kornicy tak w Szpakach nie.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - w Szpakach nie, w Koszelówka nie,
a i Kornica jeżeli będzie taka potrzeba to godzinę czy dwie nam udostępnią .
Radna Ewa Szydłowska – a piekarnik kiedy będzie ?
Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – jak będziemy mieli pieniądze.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - będzie zrealizowane dlatego,
że struktura żywienia się zmieni. Pani powiedziała tak, że ustawą będzie zrobione to
tak, że ze świeżym produktem będzie. Nie ma mrożonek już od 1 września w szkole.
Ma być przygotowywane ze świeżych.
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Radny Wojciech Baj – dziewczyny z zespołu naszego proszą o taki sprzęt jak
drukarka.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – rozważę, może my mamy jakąś drukarkę.
Radny Wiesław Maciejuk - ja bym prosił o napisanie tych pytań co powiedzieć
odnośnie tych spotkań.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jak się młodzież zapyta to oni wiedzą jakie są
teraz nowoczesne ćwiczenia.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - my mamy tą młodzież zainteresować
a nie zmuszać. Mi się może wydawać, że może coś innego jest potrzebne a dzieci
może coś innego chcą. Niech robią to co chcą i lubią.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała wniosek
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wydział do spraw
cudzoziemców. Jaka jest wasza opinia w tej sprawie? Wniosek stanowi załącznik do
protokołu.
Radna Halina Bardadin - nie mamy mieszkań.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska następnie odczytała treść podania
Gminnej Spółdzielni „SCh‘’ z prośbą o odroczenie płatności podatku od
nieruchomości za 2015 r. Podanie stanowi załącznik do protokołu.
Radna Ewa Szydłowska – w związku z tymi podaniami ja wszystkie zakupy zaczęłam
w tamtym sklepie robić. Całe życie jak składałam podania o umorzenie to jakieś
dokumenty dostarczałam a tutaj nie ma nic.
Radna Halina Bardadin – mimo wszystko sytuacja jest trudna musimy, ludzie jeszcze
pracują.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała podanie od mieszkańców
wsi Wygnanki oraz podanie radnego wsi Wygnanki z prośbą o przekwalifikowanie
drogi z powiatowej na drogę gminną. Podania stanowią załącznik do protokołu.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja skieruję te pisma do Zarządu Dróg Powiatowych
z opcją, żeby powiat tj. pan sugeruje podszedł do tematu w kontekście zmiany
kwalifikacji kategorii drogi.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – z tym żeby było jasne to powiat musi
to zrobić.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak w tym piśmie. Zgłasza właściciel drogi.
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała podanie od p. Agnieszki
Kałużnej z prośbą o lokal zastępczy. Podanie stanowi załącznik do protokołu.
Radna Ewa Szydłowska – mamy jakieś lokal ?
Radna Halina Bardadin – nie mamy.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała podanie p. Adama
Świderskiego z prośbą o umożliwienie zakupu działki. Podanie stanowi załącznik do
protokołu.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – są działki. I będzie to w formie przetargu.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała podanie p. Małgorzaty
Wardy z prośbą o wynajęcie lokalu mieszkalnego. Podanie stanowi załącznik do
protokołu.
Radna Halina Bardadin – ale co my mamy, przecież to jest adres Warszawski. Pani
jest z Warszawy?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – p. Małgorzata była kiedyś mieszkańcem naszej
gminy. Pani pochodzi z domu Chodziuk. Wyjechała do Warszawy i to pismo przez tą
panią jest kierowane jako osoba w tej chwili przebywająca w Warszawie.
Radna Halina Bardadin – nie mamy mieszkania.
Radna Ewa Szydłowska – z opieki społecznej .
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie jest zameldowana. Jeżeli jeszcze
chodzi o te zajęcia o których rozmawialiśmy p. Kulesza prowadzi takie zajęcia karate
i to jest 80 zł. za godzinę. Protokół zajęć mam karate - 80 zł za godzinę, lub 150 zł.
jeżeli instruktor przywozi swój sprzęt. Pan Michał Kulesza w Platerowie się tym
zajmuje. Aerobik - pilates to jest to jest 80 zł. za godzinę to jest dla grupy 15
osobowej, taniec pani prowadzi 80 zł. za godzinę p. Agnieszka Dudziuk, gra na
instrumentach to pracownicy GOK prowadzą ale są opłaty jeszcze za to, angielski
jest 15 zł. za godzinę od osoby i opłaty bezpośrednio do prowadzącego się wnosi.
Radna Ewa Szydłowska – to kto będzie pokrywał te koszty, rodzice?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeżeli angielski to niestety nas nie
stać, jeżeli chodzi o jakieś zajęcia inne rekreacyjne to gmina.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – świetlice mają wyposażenie, są stoły do bilardu do
tenisa stołowego takie rzeczy też, tak się wynajduje liderów talenty później wyrastają
sportowcy.
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – kwestia jest taka żeby te dzieci
zainteresować, żeby one przyszły i ktoś przyszedł im tą świetlicę otworzył, gdzie są
godziny z tymi dziećmi i ten instruktor był.
Radny Ignacy Janczuk – takie urozmaicone to by miały rację bytu, ale takie jednolite
to będzie słabiutko.
Radna Ewa Szydłowska – żebyście wybierali odpowiednie osoby do prowadzenia
tych zajęć, ta p. Agnieszka Dudziuk prowadziła taniec w szkole z powodu jej osoby
zrezygnowali.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja nie mówię, że to będzie ona.
Trzeba będzie znaleźć instruktora to nie będzie takie proste.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na pewno zapisać trzeba ile jest chętnych,
instruktor powie w jakiej grupie najlepiej się pracuje 10 czy 15, 20 bo to zależy od
rodzaju ćwiczeń.
Radny Ignacy Janczuk – załóżmy przychodzi grupa 5-10 osób ci na ping – ponga, ci
na bilardzie, dzieci rysują, ci w szachy a ci załóżmy na komputerze.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - takie zajęcia u nas w świetlicy już są
czy w piłkarzyki, grają w bilard, czy na siłowni. Jeżeli są dwa pomieszczenia to
w jednym może się odbywać aerobik a w drugim mogą grać.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – faktycznie takie zajęcia są w Koszelówce mają
zajęcia, stół do bilarda do ping-ponga w Dubiczach mają stół do bilarda, ping- ponga.
Tam już te miejsce jest, jak chce młodzież, gospodarz danego sołectwa, radny ma
prawo, obowiązek otworzyć i ta młodzież też sobie pogra, tam gdzie mają siłownie to
siłownia, tam gdzie mają piłkarzyki to piłkarzyki. Tam gdzie się spotyka młodzież sale
to już są, nie są to wielkie sale.
Radny Ignacy Janczuk – ale ja już wspomniałem dzieci poniżej 18 roku życia nie
mogą same wejść i same tam być. Pan o tym wie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no tak.
Radny Ignacy Janczuk – dzieci małe bo już te starsze żyją swoim życiem.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – chodzą na Nowej Kornicy, chodzą w Szpakach
oraz chodzą u Koszelówce .
Radny Leszek Muszyński - jest stworzony regulamin, że odpowiada za nich osoba
pełnoletnia, w razie wypadku to wtedy co?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w tym momencie możemy to
wszystko zamknąć na klucz i w ogóle nie otwierać.
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Radny Wojciech Baj – jeżeli podejmie się nauczyciel prowadzić takie zajęcia dajmy
na to z naszej szkoły, to zamiast tym instruktorom płacić 60 zł. za godzinę, takiemu
nauczycielowi gmina była by w stanie zapłacić? Czy mógł by podpisać i się
zadeklarować, że będzie otwierał czy mógł bym poinformować nauczycieli którzy by
chcieli się podjąć to prowadzić, nie ma sensu sprowadzać kogoś gdzieś jeżeli by nasi
nauczyciele chcieli to prowadzić.
Radna Ewa Szydłowska – nie nasi nauczyciele. Elwira a u was na tym placu zabaw
mogą być dzieci? Jeśli coś się stanie to kto odpowiada?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jest regulamin placu zabaw, musi
być. Dzieci mają być pod opieka rodziców.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – regulamin ma stowarzyszenie „Kreda”, regulamin
też ma stowarzyszenie „Park” tam jest napisane, bo tak musi być, że młodzież
przebywa pod opieką osób dorosłych, Państwo wiecie dokładnie tj. będzie w szkole
jedzie na wycieczkę to musi wziąć oświadczenie od rodzica. Są takie zapisy w prawie
musimy tego przestrzegać. Czy na Starej Kornicy są osoby chodzą dorosłe zaglądają
czy przyjdzie rano otworzyć na klucz, czy przyjdzie w trakcie, czy przyjdzie na
zakończenie, kwestia czy to ma być stały nadzór od otwarcia do zamknięcia.
Radny Leszek Muszyński – w Szpakach zostało otwarte, nie minęły trzy dni zginął
dla dziecka telefon, matka dzwoni na policje i gospodarza szukają, kto jest
gospodarzem.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – musi być regulamin, musi być
opieka.
Radny Krzysztof Mielniczuk – u nas została wyremontowana świetlica, nie dało by się
kupić stół do bilarda albo ping-ponga.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie wszystko na raz. Trzeba będzie zapisać,
zobaczymy jak to będzie wyglądało budżetowo. Teraz to może tak, koniec okresu
jesienno-zimowego, później lato, Państwo wiecie lepiej niż ja. Z tych świetlic pewnie
więcej korzysta zimą niż wtedy kiedy słońce świeci do godz. 22 czy 21. Takie rzeczy
jeżeli będziemy robić przypomni Pan w drugim półroczu bliżej zimy.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Elwira
Hulińska – zamknęła obrady V Sesji Rady Gminy o godzinie 11.45.
Protokołowała
Marzena Gromysz

Przewodniczyła
Elwira Hulińska
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