
Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu.  
 

 

                                             P R O T O K Ó Ł   Nr VI/2015 

Z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 19 marca 2015 roku      

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Elwiry Hulińskiej – 

Przewodniczącej Rady Gminy. 

Obrady rozpoczęły się o godzinie  9: 15. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - otworzyła VI nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara 

Kornica, powitała Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka oraz radnych. Stwierdziła, że obrady 

są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 12 radnych. Nieobecni: pani Halina Bardanin – 

nieobecność usprawiedliwiona, pan Stanisław Maciejuk – nieobecność usprawiedliwiona, pan 

Stanisław Wielgórski – nieobecność usprawiedliwiona. 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. Raport kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy z realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Stara Kornica w 2014 roku.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie:  

- rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Stara Kornica środków stanowiących 

fundusz sołecki, 

- uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 2015 r., 

7. Wnioski i interpelacje radnych. 

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad przegłosowano. Za przyjęciem głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 

12. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było. 

 

Protokół z ostatniej Sesji Nr V/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku był wyłożony do wglądu. Do 

protokołu nie wniesiono uwag. Protokół został jednogłośnie przyjęty bez zmian. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – pani Ani Blondyk z nami dzisiaj nie będzie, 

bo jest chora. 

Ad.pkt.4.p.p. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z inwestycji, które trwają zakończyła się budowa 

przydomówek. W tej chwili jesteśmy na etapie formalno - prawnym dokonywania czynności 

końcowych, inwentaryzacja. To wykonawca robi, tych 133 przydomówek zostało 

wykonanych. Modernizacja ujęcia wody Nowa Kornica, też już strona techniczna załatwiona. 

Zostały tylko prace budowlane, wymiana dachu i opaska taka wokół budynku i sprawy 

porządkowe.  W miesiącu lutym złożyliśmy wniosek na  2013 r. informowałem mieszkańców, 

że taki program jest dalej. Mieszkańcy dopełnili formalności, byli zainteresowani i na bazie  

wniosków od mieszkańców został złożony wniosek o sfinansowanie odbioru azbestu               

w gospodarstwach, które jeszcze posiadają. Tyle ze spraw istotnych, które miały miejsce 

ostatnio.  

Ad.pkt.5.p.p. Raport kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej 

Kornicy z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kornica 2014 roku. Raport 

kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy z realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Stara Kornica 2014 r. stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wszyscy radni otrzymali w/w materiały do 

zapoznania. Nie będziemy nic podejmować, to jest informacyjne.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – służby porządkowe dzisiaj właśnie podjechały                 

w sprawach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przemocy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jest 13 procedur niebieskich kart u nas w 

gminie, to nie jest mało. 7 zainicjowanych, w sumie 20 na naszą gminę to uważam, że bardzo 

dużo.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wzrosła nam liczba interwencji, zgłoszeń na policję. 

Ad.pkt.6.p.p. Podjęcie uchwały w sprawie:  

Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Stara Kornica środków stanowiących 

fundusz sołecki.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – musieliśmy zmienić tą uchwałę, ponieważ ta 

uchwała jest teraz podjęta na wszystkie kolejne lata. Jeżeli byśmy chcieli nie wyodrębnić 

funduszu na dany rok, wtedy będziemy musieli podejmować uchwałę, że w 2017 roku nie 

będzie. Dopóki się ustawa nie zmieni ta uchwał nasza będzie wiążąca na wszystkie kolejne 

lata. Przynajmniej na ten moment tak jest.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na ten moment, § 1 kolejna data ważność na czas 

nieokreślony dopóki prawo się nie zmienni.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wszyscy się zgadzaliśmy, że fundusze 

wyodrębniamy. 
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Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 

12. Przeciwnych oraz wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono jako 

załącznik do protokołu.  

 

Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 19 marca 2015 r w sprawie 

uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 2015 r. 

Radny Wiesław Maciejuk – trzeba się nimi zająć. 

Radny Wojciech Baj – dużo pieniędzy z gminy musi zostać zabezpieczonych.  

Radny Stanisław Maciejuk – jest trochę przesada z tymi psami, 3 lata już chcę żeby coś z tym 

zrobiono. Chcemy coś zrobić, żeby długo to trwało to się nie da, namnożyło się więcej, 

tragedia.  

Radny Leszek Muszyński – jak do tej pory wyglądała sytuacja ze schroniskami?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie mieliśmy podpisanej żadnej umowy, Biała Podlaska 

chciała 150 zł. za każdy miesiąc przetrzymania psa i wybudować kojce. Inne schroniska biorą 

za oddanego psa już w tej chwili ok. 3000 zł.  

Radny Leszek Muszyński – 3000 zł. płatne jednorazowo od sztuki? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Radny Mateusz Leszczyński – nie ma innej możliwości coś z tym zrobić, sterylizacja. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – było w regulaminie,  układ jest taki, że jeżeli mamy psa, 

kota i ktoś chce przygarnąć bezpańskiego, to sterylizacja na koszt gminy. To tak robiłem          

z kilkoma przypadkami. Były robione takie działania. 

Radny Wojciech Baj – w gminie nie ma psów bezpańskich tylko przywożą z miasta.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  ktoś przyjmie do domu to wtedy do weterynarza on tam 

zrobi co trzeba. Takie przypadki robiliśmy. Jeżeli chodzi o program opieki nad zwierzętami w 

tej chwili rada podejmuję uchwałę a opiniują stowarzyszenia. Napisali, że 3000 zł to 

stanowczo za mało.  

Radny Ignacy Janczuk – myślę, że powinniśmy wystąpić do instytucji, która ma wpływ na te 

rzeczy, w końcu wprowadzić to czipowanie, o którym się mówi od iluś tam lat. Od 5 czy 10 

lat to by unormowało temat tych psów i kotów.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – słuszna uwaga zwierzęta gospodarcze 

wszystkie są po kolczykowane, właściciel jest.   

Radny Ignacy Janczuk – nie to, że w ciągu roku to się nie unormuje tylko w ciągu kilku lat. 

Radny Leszek Muszyński – kolczykowanie załatwia temat. 
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Radny Ignacy Janczuk – nie, tylko czipowanie. Które da się czipować natomiast resztę 

odłowić w jakiś sposób. Sam znam ludzi, którzy mają po 3 psy i te psy chodzą takie 

bezpańskie. Gdyby on chodził z czipem złapać i koszty ponosi właściciel.  

Radny Leszek Muszyński – jak moja sąsiadka ma 3 psy i one chodzą i do psa nie podejdziesz. 

Radny Wiesław Maciejuk -  u nas są nieużytki i tam nikt nie mieszka, ileż tam ich się mnoży.  

Problem jest coraz większy.  

Radny Ignacy Janczuk – on będzie narastał, teraz problemem a za 3 lata może być większy 

wtedy gminę będzie to kosztowało 50.000.00 zł., czy jeszcze więcej bo w końcu ktoś 

przymusi. 

Radny Wiesław Maciejuk - przebiegają przez drogę te psy, biegają wszędzie, samochód 

potrąci przychodzi do mnie, że to mój pies bo biega kolo mojej posesji. Co z tym robić? 

Dzieci też boją się chodzić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - wójt zwrócił uwagę, że już kiedyś  

podejmowali uchwałę o czipowaniu psów.  

Radny Ignacy Janczuk – tak, ja wiem o tym. 

Radny Wiesław Maciejuk - najpierw trzeba bezpańskie wyłapać. 

Radny Ignacy Janczuk – trzeba tą uchwałę wprowadzić, bo my nie możemy sami tego zrobić, 

to musi być uchwała ogólnokrajowa.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - my możemy u siebie, na nasz koszt. Ale         

w okresach urlopowych te psy będą się pojawiały. 

Radny Ignacy Janczuk – to musi być ogólnopolski projekt.  

Radny Mateusz Leszczyński – musi być ogólnopolski, ktoś z innej miejscowości przywiezie     

i nam psa podrzuci. 

Radny Wojciech Baj – trzeba uchwałę podjąć z innymi gminami.  

Radny Ignacy Janczuk – trzeba zgłosić do Ministerstwa Środowiska czy gdzieś, o tym się 

mówi co najmniej 5 lat  i nic się nie robi.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wszyscy są przychylni odnośnie praw 

zwierząt.  

Radny Ignacy Janczuk – gdyby szło to wyżej, może ktoś zwróciłby na to uwagę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – psy to jest temat, trudno to zinterpretować,  to jest szala 

duża, zawsze ludzie mówią i gdzieś tam się wyłapywało.  Psy może takiej szkody nie robią, 

tak samo jak bobry. Bobry robią szkody się mówi, jest to zwierzę pod ochroną nie można tego 

w sposób ludzki, naturalny skasować. Ostatnio czytałem, że bobry tak atakują, że koleje nie 

mają możliwości nic z tym robić, siatkami grodzą, rozwalają nasypy. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeżeli chodzi o psy to myślę, że taka 

skrupulatna ewidencja nawet szczepień przeciwko wściekliźnie już by coś dała. By było 

wiadomo ile tych psów jest takich co właściciele się o nie przyznają i o nie dbają.  

Radny Mateusz Leszczyński – kwestia tego typu jak będzie bezpański pies, czy on dziecka 

nie pogryzie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no właśnie, a ten bezpański na pewno nie 

jest szczepiony.  

Radny Ignacy Janczuk – ludzie się nie przyznają do nich. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak czy tak to będą ogromne koszty, jak będą 

psy czipowane właściciel ma 4, przyzna się do 1 a z tymi 3 co począć.  

Radny Leszek Muszyński – jak można odczytać czipowanego psa? 

Radna Ewa Szydłowska – tutaj jak w Urzędzie Gminy przychodzą skarżyć się na psy 

biegające też puszka nich będzie na schronisko.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zapoznaliście się o tej ochronie?  

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 

12.  Przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono  jako załącznik 

do protokołu.  

 

Ad.pkt.7.p.p. Wnioski i interpelacje radnych. 

Radny Mateusz Leszczyński – mam pytanie do Pana Wójta, czy będzie można wziąć 

równiarkę z gminy żeby drogi porównać takie do pól.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radny Mateusz Leszczyński – kiedy można się umówić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – poinformuje kierownika i z kierownikiem ustalić. 

Radny Wiesław Maciejuk - sześć samochodów tam pasowało by wywieść. Draga do Wilama 

koło remizy u nas.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to tam był Marian i był Brzezicki oni uzgadniali tam, 

kwestia zgłoszenia.  Ja zapisze sobie.  

Radna Ewa Szydłowska – kto wycinał te krzaki? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na Zalesiu? 

Radna Ewa Szydłowska – tak. I po wycięciu tych gałązek myśli Pan, że ta droga się   

poprawiła ? Po co te krzaki, po co te drzewa, a po polu droga jest. Na drodze rosną te drzewa     

i krzewy.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mówimy o drodze tej, która prowadzi do Zalesia?           

Ta droga asfaltowa, która prowadzi do Zalesia? 

Radna Ewa Szydłowska –  nie asfaltowa, tam jest od tej nowej Zabagnia do Kazimierzowa,  

łączy się.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam nie kazałem wycinać, miał wyciąć na Zalesiu. Tam 

gdzie wywalaliśmy topole, wiązy.  

Radna Ewa Szydłowska – to też było podcięte, ale to po prostu nic nie dało, tam trzeba 

wszystko wyciąć, bo te drzewa są tam niepotrzebne.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  Szanowni Państwo, no przecież on nie wyrywa, on je 

przycina jak można, to zależy od drzewa jedno nie będzie rosło drugie się odbije. Będzie 

zarastało, rozsieje się znowu i dalej będzie rosła. Teraz wycięliśmy, będzie na dwa lata 

spokój. Odrosty na pewno będą. 

Radna Ewa Szydłowska – ale po co są tamte drzewa, tamte krzaki rosną nam na drodze.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  trzeba by było sprawdzić nie na geoportalu,  tylko wziąć 

mapę z ośrodka, bo nie zawsze co na geoportalu stanowi stan faktyczny. Już taki tematy 

przerabiałem.  

Radna Ewa Szydłowska – prosiłam,  żeby tą drogę geodeta wyznaczył bo jeździ się po polu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – geodeta to może ostateczność,  może trzeba 

sprawdzić samemu.  

Radna Ewa Szydłowska – ta droga się coraz bardziej przesuwa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  co było na Zabagnie, dalej się jedzie do Kazimierzowa 

co tam Państwo Karczmarze mieszkają, tak? 

Radna Ewa Szydłowska – nie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – trzeba by było po tych drogach wycieczkę 

zrobić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała pismo od Marszałka Województwa 

Mazowieckiego z prośbą od Ministra Spraw Wewnętrznych do samorządowców o rozważenie 

możliwości przyjęcia do lokalnej społeczności przedstawicieli ewakuowanych, oraz 

udzielenie im wszelkich form wsparcia. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Mateusz Leszczyński – co my możemy zrobić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jak było wcześniej pismo osoby były ewakuowane              

z Kazachstanu, możemy dać mieszkanie i pomoc znalezienia pracy. Jeżeli ktoś przyjdzie 

damy mieszkanie a nie damy pracy. Trzeba pomóc takim osobom w adaptacji itd.  

Radny Mateusz Leszczyński – główny problem to jest praca.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – mieszkanie też. 

Radny Wojciech Baj – jesteśmy gminą typowo rolniczą nie ma żadnych zakładów, nie ma 

nic.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – do zastanowienia się. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała podanie od pani Ewy Mitury             

w sprawie wynajmu lokalu użytkowego na prowadzenie działalności usługi Foto - Video. 

Podanie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – chodzi o pomieszczenie gdzie znajduje się 

punkt zbiórki odzieży PCK, oni by się przenieśli do większego bo pani Ewa chce mniejsze, 

dalej tą odzież można zbierać. Tam jest mniejsze pomieszczenie ze względu na koszty . 

Radny Wojciech Baj – jeżeli jest wolne i chce. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam jest czynsz ustalony 4 albo 2,5 zł. 

Radny Leszek Muszyński – po co ma stać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – niech otwiera. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała podanie pana Mariusza Kochana        

z prośbą o wynajem lokalu mieszkalnego o nr I-16-2 w Starej Kornicy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ten stażysta pochodzi z okolic Parczewa, mieszka w tej 

chwili w jakimś hoteliku w Sarnakach, na staż dojeżdża to są dodatkowe koszty. Zwrócił się 

do mnie, chodzi o mieszkanie po weterynarzu, które mamy mieszkanie na zdarzenia losowe. 

On jest w każdej chwili, w ciągu jednego dnia, te mieszkanie zwolnić jeżeli ma rodzina 

zamieszkać, jeżeli by doszło do zdarzenia losowego. On nie będzie tam nic robił. Spanie, 

butla gazowa, woda i to wszystko. W tej chwili dojeżdża z Sarnak, tutaj nadleśniczy też pisze,      

że jeżeli dojdzie do tego, że nam potrzebne jest natychmiast to on zwolni. 

Radna Ewa Szydłowska – i będziemy musieli go wgonić.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – on sam dobrowolnie, ja mówiłem, że to jest mieszkanie  

ustalone przez radę, że je trzymamy jako rezerwowe. 

Radny Leszek Muszyński – niedawno do radnych były podania osób innych o pomieszczenia 

socjalne, czy mieszkalne. Tutaj ci ludzie nie mają dochodu żadnego i nie została wyrażona 

zgoda z tego względu, że nie mamy takich pomieszczeń. Ten człowiek, który ma staż, 

pieniążki dostaje, nadleśnictwo jeszcze pisze, że w chwili potrzebnej nam pomieszczenia 

udostępni. To niech mu od razu udostępni. 

Radny Ignacy Janczuk – mówiłeś o tej pani co ostatnio. Samotna matka z dzieckiem.  

Problemy mają,  jej odmówiliśmy to by było coś nie w porządku. Albo to wynająć komuś         

z naszych mieszkańców, którzy mają naprawdę problem, bo są tacy ludzie, albo dalej trzymać 

w zasobie rezerwowym.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zdaję sobie sprawę o czym mówicie. Zwracają się różne 

osoby, które chciały żebyśmy wynajęli czy Państwo wyraziło zgodę na wynajęcie tego 

mieszkania. Tamte wynajęcia wiązały się, że osoba się wiąże już na dłużej, rok czasu, albo 

więcej. Rok czasu wynajmujemy, kończy się umowa i co, nie przedłużamy,  wiecie jaka jest 

dalej zabawa, że nie przedłużamy? Trzeba wejść w ustawę o eksmisjach. Tutaj dyskomfort 

jest tylko, że on w tym momencie na każde zawołanie opuści. Tam rodzina wchodzi 

wiadomo, rodzina itd.  

Radny Ignacy Janczuk - słuchajcie nie można tam demonizować wszystkiego bo już dla tej 

pani z Wólki co wynajęliśmy na rok czasu, no to zgodziła się była dłużej, ale powiedziała, że 

dzieci skończą szkołę i opuściła nie. Musimy mieć takie lokale żeby społeczeństwu pomagać. 

Musimy starać się o więcej mieszkań. A prywatnych na terenie gminy to nie ma mieszkań, 

żeby wynająć?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - szukali prywatnie, ale widocznie nie udało się.  

Radny Ignacy Janczuk - może będzie trochę drożej, gdzieś tam.  

Radny Mateusz Leszczyński -  wójt podpowiada, że w razie czego to mu zabezpieczą. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mieszka, ale nadleśniczy w tych pokojach chce zrobić 

remont.  Jeśli skończy remont to będzie miał do dyspozycji. 

Radna Zofia Marczuk - a mieszkanie pana Stefanowicza, on tam z rodziną mieszka? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no właśnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – kiedyś wiem, że on mieszkał tutaj z rodziną. 

Radna Zofia Marczuk - może jest tak, że czasem on tam zostaje, jakby przyjął swojego 

stażystę chyba by się nic nie stało? 

Radny Mateusz Leszczyński -  to jedna osoba a nie wiadomo ile. 

Radny Ignacy Janczuk - myślę, że to by było nie w porządku w stosunku do naszych 

mieszkańców. Ci co się zgłaszali to naprawdę mieli poważne potrzeby.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – rozumiem, że zostawiamy to w 

dotychczasowym stanie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała pismo od Wojewody 

Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zarządzenia zastępczego 

zmierzającego do wprowadzenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stara Kornica obszarów udokumentowanych złóż kopali. Pismo 

stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - meldunek się robi do Wojewody, meldunek poszedł          

o kopalniach jakie u nas na terenie naszej gminy występują i tutaj z urzędu jest informacja od 

wojewody, aby te kopaliny znalazły się w studium. 
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Radny Ignacy Janczuk - ale to nie było ujęte w ostatnim studium, przecież to było wszystko 

ujęte.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -  nie było wykazane.  

Rada Ewa Szydłowska - co to zmieni dla właścicieli.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nic to będzie tylko w studium zapisane, na mapie 

narysowane, że w tym i w tym miejscu jest obszar, który zawiera kopaliny.  

Radny Ignacy Janczuk - a jaki koszt będzie takiego przedsięwzięcia?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to jest świeża sprawa, to przyszło teraz.  

Radny Ignacy Janczuk – to jakieś duże pieniądze raczej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to się nie zamknie w tysiącu czy trzech tysiącach, świeża 

sprawa nawet nie pytaliśmy firm, wiedząc jaki to będzie zakres, jakie to będą nakłady.  

Radny Mateusz Leszczyński – idzie to w kierunku otwarcia zakładów po prostu? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie. Na następnej sesji przedstawię, bo podpisywałem 

sprawozdanie, odnośnie kopalni. Tam były zapisane informacje, które są w studium, które 

mają koncesje. Na bazie tego właśnie wojewoda zarządzeniem nakazuje, aby uregulować          

i  wprowadzić do studium te złoża kopalni, które nie były ujęte.  

Radny Ignacy Janczuk - ale mi się wydaje, że w tym ostatnim to było, które przeznaczone, 

tam było, zaznaczone że tu jest możliwość kopania.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - mam pytanie, czy w sprawie tych zajęć 

Państwo już zorientowani jesteście? 

Radny Mateusz Laeszczyński – tak, z panią rozmawiałem, żeby to wszystko przez nauczycieli 

zrobić w sprawie uczniów, bo to człowiek nie dotrze do wszystkich, przez szkołę.  

Radny Łukasz Kalużny - na Nowej Kornicy dla małych dzieci można kurs tańca czy coś 

takiego zrobić. 

Radny Leszek Muszyński - na Nowych Szpakach było mocne zaangażowanie w zabawy ale 

już się ociepliło wszyscy uciekają.   

Radny Wojciech Baj - jeszcze wszystko sie rozkręci.  

Radna Ewa Szydłowska - rozmawialiśmy tutaj o takich deklaracjach woli. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jeszcze się zastanawiacie? 

Radny Ignacy Janczuk - ja powiedziałem dla prezesa stowarzyszenia i on ogłosił w Internecie 

na stronie stowarzyszenie, ale jaki tam odzew to jeszcze nie wiem. Powiedziano im, abym się 

kontaktował tutaj z gminą bo informacji nie było. 
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Radna Ewa Szydłowska - ja zrobiłam ankietę i myślę, że to można uogólnić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska -  na pewno będziemy, musimy bo to nie 

będzie  

Radny Ignacy Janczuk - posłuchajcie to jakieś koszty będą. Może nie konkretnych zajęć, 

tylko może, te konkretnie to będzie problem taki taniec, czy coś. To musi być coś 

urozmaiconego.  

Radny Wiesław Maciejuk - na przykład gotowanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeśli będzie taka potrzeba, nie widzę 

problemu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jeszcze mam taką jedną sprawę sołtysi 

zgłaszali mi, proszą aby im przyzwoite teczki kupić bo się wstydzą chodzić z tymi co mają.    

Ja przekazuje państwu, takie są głosy. To jest jedna sprawa a druga sprawa, że były takie 

głosy i zastanówcie się Państwo, sołtysi z tych wiosek gdzie są okręgi wyborcze, gdzie           

są dwie wioski, zgłaszali panowie, że jeżeli nie ma wieś radnego oni by prosili aby zapraszać 

na każdą sesję sołtysów z dietą i głosem doradczym. Ja wytłumaczyłam, że sesje są otwarte       

i jeżeli jakaś wieś ma problem to zawsze sołtys i mieszkańcy mogą na taką sesję przyjść.         

A już decyzja czy będziemy jakąś podejmować czy zostawimy tj. jest to Państwo się 

zastanówcie. Ale takie głosy są więc je przekazuje. Jeszcze nawiązując do zajęć i tej kultury, 

których u nas w gminie jest bardzo mało, wychodząc naprzeciw tutaj z  wójtem i panią Anią 

od pewnego czasu  podejmowaliśmy działania, że takie było niepewne do tej pory. Teraz 

mamy już podpisaną umowę z panem Markiem Torzewskim to jest tenor, który w Belgi na 

stałe mieszka i w tamtejszej Operze Narodowej śpiewa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - śpiewał hymny nawet. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - w 2012 na euro jeżeli ktoś pamięta to pana 

może skojarzyć. Więc podpisaliśmy umowę, część pieniędzy będzie z budżetu gminy a część 

pieniędzy sponsor się znalazł, który dopłaci i 23 maja u nas w świetlicy na Starej Kornicy        

z tego względu, że jest największa będzie koncert pana Marka Torzewskiego, to jest sobota 

wieczorem o godz. 20
00

. Tak mamy podpisaną umowę także już w tej chwili mówimy bo 

dzisiaj dopóki pan nie dostanie zaliczki w dniem dzisiejszym nie można nawet o tym mówić, 

takie są zapisy umowy. A dzisiaj już można o tym mówić, uważam, że wydarzenie takie na 

skalę Kornicy to bardzo duże myślę nawet na sąsiednie gminy bo był w Białej Podlaskiej,       

Siedlcach w ubiegłym roku. Także zapraszamy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 23 maja piękny miesiąc.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak trochę z okazji dnia matki, za chwilę 

będzie ale bardzo piękna muzyka warto z rodziną się wybrać, to jest sobota wieczorem. Będą 

ogłoszenia, ale nie wcześniej jak miesiąc przed koncertem. Warto przyjść z dziećmi, warto 

przyjść z rodzinami.  
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Radna Ewa Szydłowska - muszę was pochwalić, po pierwsze na dniu kobiet nie było disco 

polo, to jest muzyka lekka na zabawy, wesela, a wy tutaj szerzycie naprawdę bardzo się 

cieszę.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dziękujemy za ciepłe słowo.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - reklamujcie Państwo u siebie mówcie,          

że będzie bo znowu boję się takiej sytuacji, żeby nie było zaskoczenia bo to też będzie dla nas 

dyskomfort.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie jest to artysta, którego słuchamy codziennie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to nie będzie opera, to będzie muzyka piękna 

do słuchania.  

Radna Ewa Szydłowska - z muzyką jest jak z jedzeniem. Jesteśmy tym co jemy i tym co 

słuchamy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zapraszamy, to nie będzie muzyka poważna to będzie 

muzyka taka miła, ciepła dla słuchania. Odnośnie tego pisma co przewodnicząca czytała 

nasze studium było przyjęte w 2002 i wtedy ileś tam rzeczy było zapisanych. W między 

czasie doszły firmy uzyskały trzy koncesje, to dotyczy trzech koncesji. Między innymi 

żwirownia Wólka Nosowska, żwir na Starej Kornicy tutaj i kreda w Koszelówce. Szanowni 

Państwo te trzy rzeczy które wymieniłem, właściciele tych gruntów uzyskali koncesję, 

pozwolenie na wydobycie właśnie po 2002 r. to się działo w ostatnich 4 - 5 latach i z stąd 

decyzją wojewody będziemy to robić takie sprawozdanie, informacja z gminy. Koncesje są 

wydane, więc możemy zgodnie z prawem uwzględnić w studium, ostatni raz było 

sporządzone w 2002 r. nie było od tamtej pory modyfikowane. Była sprawa, radni którzy byli 

w poprzedniej kadencji jeżeli chodziło o wiatraki, przymierzali się ludzie wtedy pieniądze nie 

były wydane to zmiany w studium pod wiatraki, żeby budować wiatraki to musiało                  

to przedsięwzięcie być zapisane w studium. Wtedy właśnie na ten moment jak uzgadnialiśmy 

ewentualne zmiany w studium to było uzgodnione tamto padło, nie weszło w życie. Koncesje 

ludzie dostali w tych przypadkach prawo stanowi, że wydają koncesję bez konieczności ujęcia 

tego na tamten moment w studium. Bo wiatraki nie powstałyby gdyby nie były zapisane         

w studium. Pierwsza rzecz aby powstały wiatraki to musi być zmienione w studium i musi 

być wprowadzone przedsięwzięcie do studium.  

Radny Wojciech Baj - jeszcze mam pytanie. Ten, kto dostaje koncesję to może wydobywać 

żwir tylko w tym miejscu w którym dostał koncesję? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. Uzyskując koncesję robi się mapkę, podaje się         

nr działki, robi się plan i tego trzeba się trzymać. 

 Radny Mateusz Leszczyński - ma wyznaczony obszar wydobycia. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak.  
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Radna Ewa Szydłowska - jeszcze chciałam złożyć pismo do Zarządu Powiatu Łosickiego         

o uzupełnienie drogi przez Kazimierzów żwirem.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to trzeba by też zebrać podpisy 

mieszkańców. Mam taką sprawę, chciałam zapytać czy warto. Po tym dniu kobiet naszym 

widać, że zainteresowanie jest. Ludzie chcą się spotykać po prostu. Myślę, że raz w roku takie 

spotkanie to za mało. Ja mam taką propozycję żebyśmy zrobili takie tylko może w jednym 

miejscu to jest może za daleko. Ja mam taki pomysł, żeby zrobić takie spotkanie opłatkowe 

początek grudnia, koniec listopada. Mamy świetlicę, a w świetlicach się rzadko spotykamy. 

Może spróbujcie u siebie w swoich miejscowościach, takie spotkania, wcale nie jakieś 

wystawne, nie wiadomo za jaki koszt, tylko żeby po prostu się spotkać. Ja myślę o takim 

opłatkowym, może jakieś inne.  

Radna Ewa Szydłowska - na zebraniu zgłaszano u nas odnośnie śmieci. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mamy sytuację, osoby które mają taką drogę 100 m. 

Radna Ewa Szydłowska -  ta kobieta ma z drugiej strony drogę gminną, która się kończy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tam idzie droga z drugiej strony, była położona z tej 

strony to już asfalt zrobili. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - do niej nie ma możliwości dojazdu?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie ma, tam są olszyny i krzaki.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to starsza pani? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - oni mają drogę tutaj od powiatowej, która jest 600 lub 

300 m na prywatnej działce. Nasza gminna jest z drugiej strony.  

Radna Ewa Szydłowska - tam można przejechać obok, nich to nie jest problem. Wójt niech 

jeszcze raz zgłosi dla nich, tam dla Bobryków wywożą śmieci.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ostatni to mają na nazwisko Bobryk? 

Radna Ewa Szydłowska – tak.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - stamtąd trzeba jeszcze przejechać z 400 m.  

Radny Mateusz Leszczyński - czy nasza szkoła w Wygnankach jest wystawiona na stronie 

gminy do sprzedaży czy gdzieś jeszcze? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na stronie była, była w gazecie wtedy, kiedy był 

ogłaszany przetarg.  

Radny Mateusz Leszczyński - przetarg jakiś będzie w najbliższym czasie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -  nie planowałem. 
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Radny Ignacy Janczuk - trzeba go uporządkować bo inaczej tego nikt nie kupi.  

Radny Wojciech Baj - może byśmy też ruszyli zamianę działek koło kościoła, to już się 

ciągnie kilka lat. Już jest podjęta uchwała, przeszło przez powiat.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -  tak, ja pamiętam w 2014 r.  

Radny Wojciech Baj - żeby to uporządkować może w tym roku by się dało. Tam w sumie już 

tylko tyle co notarialne przekazanie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -  uregulowanie własności przy kościele. Układ jest taki,   

że drogi nie ma pod las, tak jak mówiłem kiedyś tam wysypisko. Też trzeba w tym roku  

pilnie tą drogę przywrócić. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska  

zamknęła obrady VI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy o godzinie 10: 20. 

            

 

   Protokołowała                                                                                         Przewodniczyła 

 

Marzena Gromysz                             Elwira Hulińska 
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