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

Z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 30 kwietnia 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 obrady VII Sesji, powitała Wójta 

Gminy Kazimierza Hawryluka, Skarbnik Gminy Annę Blondyk, radnych oraz panią 

redaktor. Stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 13 

radnych.  Nieobecny pan Leszek Muszyński -  nieobecność usprawiedliwiona oraz 

pan Stanisław Wielgórski – nieobecność usprawiedliwiona. W załączeniu lista 

obecności radnych. 

Ad.pkt.2.p.p. Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - proponuje następujący porządek obrad sesji 

z tym, że od razu zmienimy uchwałę, jeżeli będziemy podejmować w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki zrobimy wcześniejszą niż zmiany w wieloletniej prognozie 

finansowej, bo to się łączy ze sobą, jeżeli nie będzie to nie będzie zmian wtedy. Poza 

tym porządek obrad pozostaje bez zmian.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - kto z Państwa jest za przyjęciem? 

Radny Ignacy Janczuk – mam uwagi co do porządku obrad. Wydaję mi się, to znaczy 

jestem pewny, że punkty 5 i 6 są niezgodne z prawem, ponieważ każda zmiana do 

budżetu powinna być zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów. Tego w tym 

przypadku nie było i na chwilę obecną my tutaj tam jesteśmy wszyscy, myślę, że nikt 

nie wie, o co chodzi a za 5 minut mamy podjąć decyzję o zadłużeniu gminy. Dlatego 

ja proponuje, aby wszystkie uchwały zostały cofnięte do komisji i dyskusja, 

ewentualnie dzisiaj możemy wysłuchać te wszystkie punkty, które są, czyli pana 

wójta co on planuje bo my nie wiemy. Ja poproszę, żeby tego nie głosować dzisiaj, 

bo my nie możemy podejmować decyzji w 5 minut, to powinno przejść przez komisję 

i dopiero w dyskusji opinia komisji i dopiero wtedy może puścić to na sesję. Także ja 

proszę radnych bardzo o przychylenie się do mojej prośby. Po prostu uchwał dzisiaj 

nie głosować, bo my nie mamy czasu na zastanowienie się i na podjęcie mądrej 

decyzji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dostaliście Państwo wszystkie 

materiały, zgodnie z prawem w terminie. Mieliście czas, żeby się nad tym 

zastanowić.  

Radny Ignacy Janczuk – to nic. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a dyskutować, no jest pani Ania jest 

pan wójt, więc będziemy dzisiaj rozmawiać.  

Radny Ignacy Janczuk – to jest nie zgodne z prawem, to powinno przejść przez 

Komisję Budżetu i Finansów a dopiero pójść na sesję. I proszę o przychylenie się do 

mojego wniosku, aby tych uchwał dzisiaj nie głosować, bo my na ten temat nic nie 

wiemy. W ciągu 5 minut ja nie jestem w stanie podjąć decyzji mądrych, wszystkie 

decyzje są podjęte nagle były złe. I do dzisiaj tam pokutują.  

Radna Ewa Szydłowska – chciałabym dodać, że 2,5 miliona nie możemy w 10 min. 

zdecydować. Nie wiedząc na co, dlaczego. Pojawił się artykuł w gazecie, pojawiło się 

zaproszenie na stronie internetowej, ja otrzymałam bardzo dużo telefonów w sprawie 

kredytu i ludzie się mnie pytali, na co. Wstyd mi było powiedzieć, że nie wiem na co, 

dokładnie.  

Radny Ignacy Janczuk – z tych dokumentów nic nie wynika. 

Radna Ewa Szydłowska – tak. Dlatego je też bardzo proszę o przychylenie się do 

wniosku, żeby jeszcze trochę. Chyba, że jest jakiś powód.  

Radny Ignacy Janczuk – żeby to wróciło do komisji, żeby była zwołana komisja i 

normalna procedura legislacyjna do uchwalenia.  

Radna Ewa Szydłowska – 2,5 miliona  

Radny Matusz Leszczyński - to jest duża kwota.  

Radna Ewa Szydłowska – to jest bardzo duża kwota, żeby podjąć to tak szybko.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado. Skąd się 

wziął temat o wyrażeniu opinii i podjęciu uchwały, w kwestii zaciągnięcia pożyczki? 

Ponieważ skończyliśmy dwa przedsięwzięcia budowy przydomowych oczyszczalni, 

modernizacja ujęcia wody Nowa Kornica. Jest możliwość taka, że na sfinansowanie 

płatności tego przedsięwzięcia, można wziąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa 

Krajowego. Czyli zaciągnąć pożyczkę na okres do czasu zwrotu środków, czyli 

dotacji w ramach tego przedsięwzięcia. Tutaj pani Ania ma swoje wyliczanki. Wartość 

tego przedsięwzięcia jest, tak pani Aniu dwa z kawałkiem.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - 2.556.911.73 zł., to jest wartość kosztów 

kwalifikowalnych. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - bez VAT. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - tak bez VAT, czyli to jest to na co dostaniemy środki 

z Urzędu Marszałkowskiego  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zwrot będzie 
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk – żeby nie angażować własnych środków na całość 

zadania, zobowiązania mamy ponieważ inwestycja jest ukończona. Zobowiązanie za 

realizację tego zadania wynosi w granicach 3 mln zł. stąd też, żeby te własne środki 

nie były angażowane tylko leżały na lokatach tak jak Państwo otrzymaliście dzisiaj 

taką wyliczankę na ostatniej stronie, która przedstawia jak to się ma. Oprocentowanie 

pożyczki wynosi 1,12 w skali roku  liczone 360 dni.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - prowizja 0,10 od kwoty udzielonej pożyczki, czyli 

prowizję my płacimy  

Radny Ignacy Janczuk - ale ja przepraszam bo my wchodzimy już w dyskusje ale 

moja prośba dotyczyła czego innego nie możemy dyskutować o tym i od nowa 

wszystko rozmawiać ale w komisji. Ponieważ mówię jeszcze raz, ja nie jestem           

w stanie podjąć w 5 minut mądrej decyzji myślę, że radni też nie. Proszę aby to było 

robione zgodnie z prawem, bo coraz mniej radni wiedzą, na ten temat. Ja nie mówię, 

że kredyt jest nie potrzebny, ale musimy rozmawiać, musimy mieć kilka dni na 

zastanowienie się, nie 5 minut mi tylko o to chodzi. Ja nie neguje w kwestii kredytu, 

tylko sposobu jego załatwiania. Rada powinna wiedzieć, my tak na dzień dzisiejszy  

nie wiemy jak się zakończył budżet tam w 2014 roku, jutro mamy 1 maja, my nie 

wiemy czy budżet się zakończył nadwyżką czy deficytem, czy nam zostało, czy 

mamy manko. To jest pierwsza sprawa. Budżet 2015 roku jest prowizorium, z niego 

nic nie wynika to jest tak wstępnie ujętych kilka spraw, które mieliśmy później tam 

dołożyć, po wyniku w piętnastym roku. I teraz my nie wiemy nic i chcecie, wymagacie 

od nas abyśmy podjęli decyzję o zaciągnięciu kredytu na 2,5 mln. Ja proszę, żeby to 

wróciło do komisji i rozpocząć rozmowę na komisjach a potem dopiero żeby to na 

sesję poszło, żebyśmy mogli o wszystko zapytać.  

Radny Mateusz Leszczyński – żeby było konkretnie wiadomo na co te pieniądze są 

przeznaczone, cały kosztorys, sprawozdanie za 2014 r.  tak jak Ignacy mówił właśnie 

czy mamy deficyt czy nadwyżkę budżetową, żeby było wiadomo czy kredyt jest 

potrzebny czy nie jest potrzebny. 

Radny Ignacy Janczuk - ja tylko chcę, żeby było troszeczkę szanowane prawo, nic 

więcej. Jeśli trzeba będzie to będzie kredyt, niech wójt się wypowie. Wiemy, że 

pieniądze na te inwestycje wszystkie są, powinno zostać tam nadwyżki około 2 może 

do 3 mln. I teraz co wójt planuje za te pieniądze zrobić, skoro tu zaciągnie kredyt? 

Czy on zechce wykonać nasze prace, które my zgłosiliśmy przez 2 lata ostatnie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, Panie Radny rok 2014 

Radny Ignacy Janczuk - ja proszę o przegłosowanie mojej prośby. Czyli o powrót 

tych uchwał do komisji i wtedy możemy zapoznać się z informacja Pana Wójta czy 

Pani Ani czy może jeszcze kogoś. 
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Radna Ewa Szydłowska - jeszcze chciała bym dodać, że również te zmiany w 

budżecie gminy są na kwotę 359.000,00 zł. to jest też bardzo dużo.  

Radny Ignacy Janczuk - każda zmiana nawet 20 zł. powinna przejść przez komisję.  

Radna Ewa Szydłowska - to też chyba powinno wrócić do komisji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie widzę problemu. 

Radna Halina Brdadin - dlatego przegłosujmy, kto jest za tym, żeby to wróciło do 

komisji.  

Radna Ewa Szydłowska - zmiany w budżecie i kredyt. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to znaczy jeżeli chodzi porządek 

dzisiejszej sesji to zostawiamy sprawozdanie wójta z działalności między sesjami, 

Radny Ignacy Janczuk - w tych punktach możemy się zapoznać 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - zostawiamy uchylenie uchwały 

Radny Ignacy Janczuk - mi tylko chodzi o głosowanie uchwał nic więcej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no to proszę mnie słuchać.                

W dzisiejszym porządku obrad zostawiamy; 

- sprawozdanie wójta z działalności między sesjami,  

- uchylenie uchwały, którą podjęliśmy 19 marca, co zaraz wyjaśnię,  

- wnioski i interpelacje radnych,  

- odpowiedzi,  

- sprawy różne i wolne wnioski.  

Radna Ewa Szydłowska - tak. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – kto z Państwa jest za przyjęciem takiego 

porządku obrad. 

Głosów „za” było 12, 0 głosów przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Ad.pkt.3.p.p. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Protokół z ostatniej sesji Nr VI/2015 z dnia 19 marca 2015 r. 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. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak jak wspomniałem był temat, który będzie 

poruszany w formie komisje sesja. Skończyliśmy modernizację ujęcia wody Nowa 

Kornica. Został skończony fizycznie realizacja 133 przydomowych oczyszczalni, były 

odbiory i temat ten został zamknięty, czeka nas w tej chwili doprecyzowanie spraw 

związanych z odbiorem, tym ostatecznym. I rozliczenie przedsięwzięcia w ramach 

uchwały i umowy z Urzędem Marszałkowskim. Także realizacja zadania, która była 

przewidziana zgodnie z umową wykonawcami do 15 marca została już w 100 % 

wykonana czyli I etap II został zamknięty. Zadania zostały zrealizowane, został nam 

tylko miesiąc czasu na złożenie dokumentacji o zwrot dotacji. Rzeczy, które miały 

miejsce od ostatniego spotkania: wójt wystąpił z wnioskiem do MEN o 

dofinansowanie placówek oświatowych. 

Radna Halina Bardadin - w jakim zakresie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak jak wynikło to z programu, to jest 

dofinansowanie, już Państwu mówię, wyposażenia w szkołach podstawowych. 

Program z rezerwy obejmował dofinansowanie w wyposażenia, plus dofinansowanie 

stołówki czyli żywienia. I ten wniosek był złożony na ZPPO Kornica, Kobylany i Stare 

Szpaki na te trzy nasze placówki oświatowe.  

Radna Ewa Szydłowska - na jaką kwotę? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dofinansowania? W granicach 60.000,00 zł.  

Radna Ewa Szydłowska - na te wszystkie trzy placówki? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. Wniosek składaliśmy na zakup motopompy dla 

OSP Stare Szpaki, wniosek przeszedł ocenę pozytywną.  Została przyznana dotacja 

na ten cel w kwocie 9 000,00 zł. będziemy jeszcze się ubiegać o wsparcie                       

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, tam jest dotacja w wysokości 50% 

wartości zakupu. Zgodnie z zapytaniem ofertowym. Zgłosiliśmy też w ramach 

programu do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie drogi  w Rudce, 

budowy. Jest problem, będziemy regenerować koszty ponieważ w pasie drogowym 

jest infrastruktura telekomunikacyjna. Na uzgodnieniach technicznych okazało się,    

że będzie trzeba przełożyć kabel telefoniczny, bo on jest położony w pasie 

drogowym, tam pas drogowy jest 3- 4 metry i realizacja tego przedsięwzięcia 

wymaga przełożenia kabla telefonicznego.  

Radna Ewa Szydłowska - czy już wiadomo jakie to są koszty ? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, nie wiadomo jeszcze, bo realizacja, że tak 

powiem od strony technicznej, polegała tylko i wyłącznie na sprawach tych 

drogowych, a jak poszło na uzgodnienie, tak wyszła sprawa, że tam jest w pasie 

drogowym kabel telefoniczny, który będzie musiał zostać przełożony bo nie może być 

zabudowany, w trakcie realizacji tej drogi.  
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Szanowni Państwo była sprawa wcześniej odnośnie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Wójt wybrał ofertę droższą, chciałem Państwu powiedzieć taką 

rzecz, przyszło pismo o wezwaniu komornika na zajęcie wierzytelności w sprawie 

firmy która została nie dopuszczona do wykonania zadania czyli od Hanny Somla. 

Zajęcie wierzytelności jest na kwotę prawie na kwotę 150.000,00 zł. to potwierdza 

fakt, że decyzja wójta jeżeli chodzi o zmianę wykonawcy była słuszna. Firma, która 

dała niższą cenę niestety, ale jest firmą zadłużoną i byłyby większe problemy jeżeli 

chodzi o wykonanie prac w terminie i uzyskanie zwrotu za  zakup tych środków. 

Także jest pismo od komornika zajęcie wierzytelności na kwotę 143 000,00 zł. 

Informacja ta też drodzy Państwo była podawana, że z tego tytułu koszt budowy 

przydomowych oczyszczalni zwiększy wydatki gminy o ponad 300 000,00 zł. Powiem 

Państwu krótko VAT nie jest kosztem kwalifikowanym i podlega zwrotowi, to po 

pierwsze. Po drugie, z kwoty wzrostu realizacji przedsięwzięcia 75 % objętych jest 

subwencją. Tak, że nie prawdą, że wójt i gmina poniosą dodatkowe koszty większe o 

300 000,00 zł.  zł. W takim przedsięwzięciu VAT podlegał zwrotowi. Tak Pani Aniu? 

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk -  tak.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - z przyrostu 300 000,00 zł. nie będę w szczegóły 

wchodził 75 % jest kosztem kwalifikowanym i podlega dotacji. Także wybierając 

drugą firmę na realizację automatycznie zwiększa się kwota dotacji. Dotacji, tak dział 

to w strukturze prawa.  

Radny Ignacy Janczuk - mam pytanie a kiedy wpłynęło pismo od komornika, czy ma 

Pan przed sobą datę ?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, w kwietniu tego roku.  

 Radny Ignacy Janczuk - a przetarg był kiedy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - lipiec, sierpień.  

Radny Ignacy Janczuk - którego roku? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 2014 roku.  

Radny Ignacy Janczuk - dziękuje. Czyli pismo tam przyszło w tym roku? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak! 

Radny Ignacy Janczuk - a przetarg był rozstrzygany dużo wcześniej?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak.  

Radny Ignacy Janczuk - czyli to nie miało wpływu, bo to Pan nie wiedział nawet o 

tym. 
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Radny Stanisław Maciejuk - no to chyba dobrze, że tak wyszło? 

Radna Halina Bardadin - to przypadek no. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie przypadek no jak.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - drodzy Państwo, nie przypadek,  

Radna Halina Bardadin - pełnej dokumentacji nie złożyli. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - zabezpieczenia nie byli w stanie 

zapłacić.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie wchodząc w szczegóły wyjaśniałem, firma ta 

nie spełniła wszystkich wymogów do podpisania, związania umowy a zajęcie 

wierzytelności, komornik przysłał na poczet, gdyby on realizował to ja nie mogę 

zapłacić wykonawcy tylko płacę do komornika. Panie radny zajęcie wierzytelności 

komornik wysłał dlatego iż, gdybyśmy mieli jakiekolwiek zobowiązania wobec tej 

firmy to w pierwszej kolejności muszę pieniądze przekazać komornikowi a nie tej 

firmie. Czyli komornik zabezpieczył, gdybyśmy my mieli płatność wobec tej firmy nie 

mogę pieniędzy wysłać na konto firmy tylko muszę przekazać je komornikowi. Tak 

Pani Aniu?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - podsumowując, znaczy ta decyzja o 

tej drugie firmie nie była zła. Inwestycje wykonano, odbiory były wykonane. 

Radny Ignacy Janczuk - tylko bym bardzo prosił, żeby komisja rewizyjna, żeby to 

przyjrzała się umowom, które są zawarte, żeby zwróciła uwagę na zabezpieczenia 

jakie są. O zabezpieczenia i gwarancje, czy nie są one nadmierne do danej tam 

sytuacji.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zabezpieczenia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy gmina 

Radny Ignacy Janczuk - czy gmina za dużo nie wymaga w stosunku do tych zdarzeń.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiem Panu tak 

Radny Ignacy Janczuk - komisja rewizyjna ona ma wgląd w te sprawy, przejrzała te 

umowy zawarte wcześniej.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, był Pan 4 kadencje 

przewodniczącym,  

Radny Ignacy Janczuk - jedną. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 4 lata nie 4 kadencje przepraszam. Zawsze tutaj 

na tej sali dyskusja była, żeby jak najlepiej zabezpieczać interes społeczny. Panu 
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powiem następującą rzecz te dwie inwestycje, które były realizowane i skończone, 

tam jest okres gwarancji na te zadania 5 letni. Nic nie skutkowało ten okres 5 letni te 

firmy startowały do przetargu i każda zdawała sobie sprawę, że jeżeli wykona 

zadanie to przez 5 lat będzie obowiązywała gwarancja na eliminacje i  naprawę 

błędów i usterek, które w trakcie eksploatacji mogą powstać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - co się wiąże z tym no ja nie znam 

szczegółów ale uważam, że skoro firma nie jest w stanie zabezpieczenie wpłacić, 

chociaż trochę droższa. Firma, która na rynku istnieje ileś tam lat no to jest 

gwarancja na to, że ona w ciągu 2 lat czy roku nie zbankrutuje i wtedy do Pana Boga 

pójdziemy po jakieś braki.  

Radny Ignacy Janczuk - firma troszkę droższa to jest inwestycja o 1/3 droższa, no o 

1/4. 1.300,000,00 zł. a 330,000,00 to można sobie łatwo przeliczyć.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no, ale to była następna oferta. 

Przecież to wszystko się odbyło zgodnie z prawem i wymaganiami z ustawy o 

zamówieniach publicznych.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, każda inwestycja realizowana 

w ramach dotacji, po przeprowadzonym przetargu, komplet dokumentów idzie do 

oceny i sprawdzenia do instytucji, która dotuje przedsięwzięcie i dokonywana jest 

ocena tak zwana ocena po przetargowa. Tam lecą wszystkie dokumenty techniczne, 

przetargowe, umowy, wszystko, to jest sprawdzane na każdym etapie. Wszystkie 

dokumenty poprzetargowe i programy, były weryfikowane, każdy musi być 

zatwierdzony, uzyskać pozytywną ocenę. Także, było i jest tak, że przetargi, 

dokumentacja techniczna, umowy są weryfikowane właśnie na etapie już wyłonienia 

konkretnego wykonawcy. Idzie segregator dokumentów, załączników do weryfikacji 

bo to też jeden z elementów oceny przyznania dotacji. Komisje rewizyjne i rada mają 

możliwość i wgląd w dokumenty i te dokumenty są do wglądu i do dyspozycji.  

Szanowni Państwo rada podnosiła tematy związane z inwestycjami, które należy 

zrobić na terenie gminy w ramach zadań powiatu. Te pisma były wysyłane, 

kierowane przez wójta do powiatu. Remont drogi pismo zwrotne Kobylany, Bachorza 

został wyceniony na kwotę 800, 900 tyś. zł.  i powiat nie 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ustosunkował się 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - negatywnie, nie widzi możliwości ze względów 

finansowych na wykonane tego przedsięwzięcia. Kolejna rzecz, która była 

dyskutowana na sesji, jeżeli chodzi o remont drogi Koszelówka. To jest kilometr         

z małymi metrami, tak jak Państwa informowałem został zrobiony wstępny kosztorys     

i wycena, naprawa tej drogi pochłonęła by 790 000,00 zł. 

Radna Ewa Szydłowska - ile? 
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Radny Ignacy Janczuk - a jakaż to naprawa ma być? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wykonanie zjazdów na drogi gminne i na posesje 

do pól bo taka jest kolej rzeczy  

Radny Ignacy Janczuk - a od kiedy to my robiliśmy zjazdy? Jeszcze oprócz tej 

jednej, no niech mi Pan powie na jakich jeszcze drogach robiliśmy zjazdy do posesji      

i w ogóle? To co pan na tą drogę nam 

 Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jeżeli chodzi o to, to wszyscy 

pamiętamy i zgodziliśmy się z tym że zaczynamy te drogi robić takie, żeby one nie 

były do poprawy za 3 lata. Postawmy na jakość nie róbmy byle jak. A kto robił 

kosztorys? Jakiś fachowiec? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - fachowiec by nie wymyślił tego.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo  

Radny Ignacy Janczuk - kilometr drogi 700 000,00 zł. O czym my rozmawiamy? 

Bachorza jest za 900 o czym rozmawiamy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no, ale Bachorza to też jest droga do naprawy nie 

do budowy. 900 tam jest kilometr tutaj też jest kilometr właśnie w granicach tych 790. 

Bachorza to już jest 

Radny Ignacy Janczuk - drogi tak jak by kosztował w granicach 200, 300 tyś to już 

jest super droga, to będzie lotnisko.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca 

dobrze, że Pan odniósł się Państwo dostaliście informacje ze starostwa, droga w 

Bachorzy, naprawa kosztuje 800-900 tyś., to nie jest budowa, tak samo i tutaj. 

Radny Ignacy Janczuk - ale tam jest 2 km. drogi, może więcej może 3. 

Radna Halina Bardadin - ale tutaj nie mamy pismo z powiatu 

Radny Ignacy Janczuk - o czym my rozmawiamy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, pisze 2,400.  

Radna Halina Bardadin – gdzie pisze? Która droga ma 2,400 Panie Wójcie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 2 km. 400 m. ma Bachorza, ta która idzie w 

Kobylanach od figurki aż do Bachorzy.  
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Radny Ignacy Janczuk - tak, i droga 4m., czy więcej? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak.  

Radny Ignacy Janczuk - i 2,5 km. za 900 000,00 zł., a Pan robi kilometr za 700.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam trzeba położyć warstwę wyrównawczą               

i ścieralną. Tutaj trzeba dokonać likwidacji ubytków. Ta droga była wyremontowana    

w trzech zakresach, pierwsza rzecz to wyrównanie i uzupełnienie tych wszystkich 

dziur i tak dalej. Później w budowie idzie warstwa wyrównawcza i później warstwa 

ścieralna.   

Radny Ignacy Janczuk – to jest droga bardzo dobra tamta ją tylko wystarczy 

wyrównać i pokryć 5 cm. asfaltem, droga jest na wieki. Jak ona wytrzymała w tej 

chwili  ten transport co tam poszedł,  to nie jest zła droga. No nie wiem ja może 

Radna Ewa Szydłowska – ale gdzie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Koszelówka.  

Radny Ignacy Janczuk – tam jest droga twarda, ją wystarczy pokryć porządnie 

dywanikiem i wyrównać te dołki. 

 Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – likwidacja tych ubytków, tych dziur plus warstwa 

wyrównawcza plus warstwa ścieralna, tak jest zaprojektowane. 

 Radny Ignacy Janczuk – właśnie Pan wziął projekt tamten, który jest no to ja 

rozumiem to tyle będzie tam kosztował.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. 

Radny Ignacy Janczuk – no jak nie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odpowiem Panu jedno tamten kilometr drogi 

Radny Ignacy Janczuk – co Pan uważa o tym? Tam kilometr za 700? W stosunku do 

tych innych dróg, które my robiliśmy do tej pory.  

Radna Ewa Szydłowska – 790 prawie 800  

Radny Mateusz Leszczyński – prawie 800. 

Radny Ignacy Janczuk – kilometr za 800 i niech mi Pan odpowie czy Pan siebie sam 

słyszy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Tamten projekt droga, która była jeżeli Pan 

sugeruje wyjęta z tamtego kosztorysu 
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Radny Ignacy Janczuk – nie, niech Pan nie mówi do mnie niech Pan mówi do całej 

rady, nie do mnie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a ja mówię do Pana a radni mnie słyszą. Układ 

jest taki, że tam była droga w ramach programu dofinansowaniach zewnętrznych tak 

jak Państwu tłumaczyłem 4,5 m. szerokości. Tu jest naprawa na strukturze drogi tej, 

która jest. 

Radny Ignacy Janczuk – ile tam jest? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tu nie ma poszerzania drogi o pół metra czy metr  

Radny Mateusz Leszczyński – ale ja przepraszam tam była budowa drogi w Rudce 

było dużo, dużo taniej tam było 800, 900 m. i była o połowę taniej mieliśmy przecież 

w papierach.  

Radny Ignacy Janczuk – tam z kilometr drogi był. 

Radny Mateusz Leszczyński – kilometr drogi u pana Tadeusza w Rudce 200 000,00 

zł.  

Radny Ignacy Janczuk – 200 000,00 zł. 

Radny Mateusz Leszczyński – a tu mamy kilometr i 700 000,00 zł. tyś.  

Radny Ignacy Janczuk – 800. 

Radny Mateusz Leszczyński – budowa dróg do nowa, nie naprawa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w Rudce? 

Radny Mateusz Leszczyński – tak, do lasu.   

Radny Ignacy Janczuk – zacznijmy się szanować bo będzie źle.  

Radny Mateusz Leszczyński – 200, 300 tyś. A tu jest 700 to jest różnica kolosalnie 

duża. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czy Państwo pamiętacie w zeszłych porównaniach 

było i jest, naprawa drogi w Rudce tej kosztowała 260 000,00 zł. 

Radny Mateusz Leszczyński – odcinek jaki? 

Radny Ignacy Janczuk – kilometr na pewno.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 800 m.  

Radny Mateusz Leszczyński – a tu jest kilometr z kawałkiem i 700 000,00 zł. tyś. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Tam w Rudce było tylko wyrównanie ubytków 

i położenie wyrównawczej ścieralnej warstwy.  

Radny Ignacy Janczuk – i to samo trzeba zrobić tutaj. 

Radny Mateusz Leszczyński – ciężarówki nie pojadą po co robić drogę na pół metra,  

ciężarówki jeżdżą pod lasem nie przez Koszelówkę. Tę drogę zniszczyły ciężarówki 

nie ma co się oszukiwać  i teraz idą pod lasem więc po co robić kolejną warstwę, to 

trochę bez sensu.  

Radny Ignacy Janczuk – ja powiem tak, ja tą drogę przejechałem to jest naprawdę 

fajna droga, wystarczy przykryć i to będzie droga na wieki. Ona to co przeszła i ma 

tylko kilka dziur, ale to jest nic w stosunku do tego co tam przejechało. To jest 

naprawdę twarda droga, ją wystarczy przykryć dywanikiem i wyrównać.  

Radny Mateusz Leszczyński – no gdzie taka kwota. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo rozmawiamy o inwestycjach, 

rozmawiamy o wydatkach, kosztach, to jest tak jak zawsze przy przedsięwzięciach 

inwestycyjnych kosztorys inwestorski, tak? Realizacja odbywa się w formie 

przetargu, przetargi różnie chodzą tak? Przetarg w stosunku do kosztorysu 

inwestorskiego z reguły jest koszt po przetargu niższy. On może być 5% i 30 %  

Radny Ignacy Janczuk – ale to jest całkiem inny projekt, ten projekt z 800 nie zejdzie 

na 300, tam jest tyle zrobione i ma tyle kosztować, ja to rozumiem no.  

Radna Ewa Szydłowska – kto robił ten kosztorys? 

 Radny Ignacy Janczuk – ile ten kosztorys tam kosztował.  

Radna Halina Bardadin – no, kto robił ten kosztorys? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, firma, która. 

 Radny Wiesław Maciejuk – firma chce jak najlepiej wyciągnąć.  

Radna Halina Bardadin – no kto, może powinniśmy wiedzieć.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tutaj nie mam akurat, przecież to nie jest 

tajemnicą.  

Radny Mateusz Leszczyński – z Białej Podlaskiej ta firma? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie wiem czy z Białej, zaraz ja Państwu przyniosę 

powiem dokładnie z pieczątki dane firmy, dane kontaktowe i kto to robił.  

Radny Ignacy Janczuk – niech Pan to skseruje, my zobaczymy jaki to jest projekt          

i kto to robił przy okazji.  
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Radny Mateusz Leszczyński – 800 000,00 zł. kilometr drogi no ludzie.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska - zobowiązaliśmy Wójta do tego, żeby 

zrobił wycenę tej drogi poza tym projektem, który odrzuciliśmy.  

Radny Ignacy Janczuk – ale on sam chciał. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska -  no to skoro zlecił no to jakiejś firmie 

sam tego nie zrobił, musiał zlecić 

Radny Ignacy Janczuk – na ale podał parametry co ma być zrobione.  

Radna Halina Bardadin – na ale na zdrowy rozsądek, porównaj koszt tej drogi o 

której mówiliśmy 800, 900 tyś tam było 2,40 a tutaj kilometr za 790 tyś. Wystarczy te 

dwa porównać.  

Radny Ignacy Janczuk – to jest całość drogi bo tak wynika z dokumentacji. 

Radna Ewa Szydłowska – tutaj jest 2,40 i 800 - 900 tyś.  

Radny Mateusz Leszczyński – a tutaj jest kilometr za 800 tyś. tu jest 70 % 

przesadzone.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – ale oni też szacunkowo nam tutaj 

podają bo gdyby chodziło o projekt. 

Radny Ignacy Janczuk – doskonale wiesz, że tamtą drogę za 300 tyś. zrobić to 

będzie bajka droga i o czym my rozmawiamy? 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – ja się zgadzam tylko słuchajcie, 

skoro my zlecimy opracowanie dokumentacji to następna firma przyjdzie i też jakoś 

opracuje. Na bazie technicznej a nie dlatego, że będziemy chcieli za 200 czy za 300 

bo oni wezmą pod uwagę nawierzchnię, szerokość, długość. 

Radna Ewa Szydłowska – no dobrze, ale jeżeli robimy drogę to jest ogłoszony 

przetarg.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – na razie to my zrobiliśmy kosztorys 

inwestorski.  

Radna Halina Bardadin – chyba firma, która robiła kosztorys przystąpi do przetargu.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – ta firma, która robi kosztorys na 

pewno nie może przystąpić do przetargu.  

Radna Ewa Szydłowska – powiedzmy osoba, która decyduje tak, która firma 

wygrywa to my nie możemy powiedzieć, że my chcemy za 300 000,00 zł. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  najtańszą ofertę musimy wybrać. 
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Radny Ignacy Janczuk – jeśli zleceniodawca, czyli wójt mówi, że ta droga ma być 

taka jak jest, wyrównana i przykryta, to ona będzie kosztowała tyle. Jeśli wójt mówi, 

że ma być tak, zerwana od nowa 

Radny Wiesław Maciejuk - trzeba powiedzieć, że wyrównać położyć dywanik nic 

więcej.  

Radny Mateusz Leszczyński – czyli chodzi tylko o to co ciężarówki zniszczyły.  

Radna Ewa Szydłowska – a nie wszystkie drogi w Koszelówce? 

Radny Ignacy Janczuk – nie o tutaj od zakrętu, no ta najgorsza, tych dobrych to nie 

ma co przykrywać. Przecież są inne miejscowości, które czekają też na drogi.  

Radna Halina Bardadin – ja nie wiem Ignacy jeszcze raz powiedz w jakim kierunku. 

Radny Ignacy Janczuk – od Stanisława do Eugeniusza 

Radny Mateusz Leszczyński – stabilizacja jest, podłoże jest 

Radna Ewa Szydłowska – a Ci ludzie co kiedyś byli to chodziło im od zakrętu do 

końca? 

Radny Ignacy Janczuk – im chodziło bo tam jest ta żwirówka, im chodziło aby 

pociągnąć to żwirówką  jest droga tam do firmy to niech będzie 

Radna Halina Bardadin – a ludziom chodziło o którą drogę?  

Radny Ignacy Janczuk – no ja nie wiem o którą. 

Radna Halina Bardadin –  co byli tutaj  

Radny Ignacy Janczuk – im chodziło żeby przeznaczyć jakieś tam pieniądze na 

kolejne etapy roboty.  

Radna Halina Bardadin – ja podejrzewam, że to jest kilka odnóży. 

Radny Ignacy Janczuk – za dwa lata następny odcinek zrobić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest Biuro Projektów Drogowych Piotr 

Szydłowski Biała Podlaska.  

Radny Mateusz Leszczyński – tak myślałem, że to firma z Białej.  

Radny Ignacy Janczuk – a czy parametry tej drogi moglibyśmy poznać, czy nie 

bardzo? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to znaczy na komisji na sesji zostanie to 

skserowane. Oczywiście projekt zakłada zjazdy i inne rzeczy, ale trzy czynniki, które 

generują koszty to Państwu powiem tak, to jest podzielone 30, 100 tyś. Ja powiem 
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Państwu wykonanie warstwy piaskiem i tak dalej, czyli likwidacja tych ubytków to jest 

30 000,00 zł. tyś. Wyrównanie istniejącej podbudowy 70 000,00 zł. to jest 100 000,00 

zł. 

Radny Mateusz Leszczyński – po co podbudowy? 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  tam gdzie jej nie ma. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam gdzie jej nie ma, tam gdzie są doły, tam gdzie 

był beton wożony, tam gdzie był tłuczeń wożony, kamienie itd. Nawierzchnia              

z mieszanek bitumiczna asfaltowych 67 000,00 zł. nawierzchnia asfaltowa ścieralna 

72 000,00 zł. nawierzchnia z pisku ubytki, likwidacja 37 000,00 zł. wyrównanie 

istniejącej podbudowy czyli piasek i kruszywa 99 000,00 zł. następnie warstwa 

asfaltowa. 

Radny Ignacy Janczuk – ile tych warstwa wyszło? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, ja mówię tylko kwoty bo jest podzielony na 

dwie trasy, na dwa odcinki. Tu kolejna kwota tak zwana warstwa wyrównawcza 74, 

warstwa ścieralna 77. W Rudce tak jak było robione, tamta technologia położona była 

warstwa wyrównawcza a na to warstwa ścieralna.  

Radny Ignacy Janczuk – i tak samo tutaj trzeba zrobić. 

Radny Mateusz Leszczyński – i nic więcej.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – właśnie czytam, że jest likwidacja ubytków 

kruszywem i piaskiem plus położenie warstwy wyrównawczej ścieralnej. 

Radny Ignacy Janczuk – dobra my na dzisiaj temat ten zostawmy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Ja dla Państwa skseruje i załączę w 

dokumentach. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –   ja  proponuje, żeby to zrobić tak, 

żebyśmy już nie wysyłali na komisję zaproszeń, dzisiaj ustalimy i dzisiaj te materiały, 

które dostaliśmy aktualne są dalej plus to o co poprosimy dziewczyny żeby nam 

skserowały. I to co jeszcze zechcecie. I żeby już chłopaków nie wysyłać i nie jeździli i 

nie wysyłać pocztą.  

Radna Halina Bardadin – ustalimy termin. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –   ustalimy termin 

Radny Wojciech Baj – trzeba tą drogę zrobić, ale bez tych zjazdów.  

Radny Ignacy Janczuk –  trzeba tą drogę jechać obejrzeć.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – co trzeba zrobić? 

Radny Ignacy Janczuk –  pojechać tą drogę obejrzeć.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak ja z tymi panami, służby jeździły, mierzyli 

długość, patrzyli od zakładów kredy do skrzyżowania w Koszelówce w starej wsi. To 

jest na tym odcinku. To jest uwzględniona naprawa na całej długości. 

Radny Ignacy Janczuk –  niech pan odczyta ile warstwa wyrównawcza i warstwa 

ścieralna.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – po 4 cm. 

Radny Ignacy Janczuk – to rozumiem, ile to ma kosztować niech Pan to odczyta      

30 000,00 zł. tam wyrównanie, tak? 

Radny Wojciech Baj - to piaskiem było.  

 Radny Ignacy Janczuk – dobra, dwa samochody byle czego i ile warstwa ta 

ścieralna? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – po 4 cm., będziecie mieli Państwo w kosztorysie 

komplet pobocza, usypanie, zjazdy, będziecie Państwo wiedzieli.  

Radny Ignacy Janczuk – ale czemu jakie zjazdy? Tam są dwa zjazdy. To jest pusta 

droga bez żadnego tam 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Państwo będziecie mieli dokładny kosztorys. 

Radny Ignacy Janczuk – pan może po tej linii te schetynówki no i człowiek woził tam 

skopiował tą schetynówkę i dlatego jest tak drogo.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – będzie informacja, dostaniecie Państwo 

bezpośrednio, likwidacją ubytków, warstwa wyrównawcza, warstwa ścieralna.  

Szanowni Państwo odbył się konkurs na dyrektora szkoły w Kobylanach było dwie 

oferty wygrała Pani, komisja wyłoniła w drodze konkursu na dyrektora panią Geresz.  

 

Radna Halina Bardadin - a ile osób przystępowało do konkursu? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dwie oferty były.  

Radna Ewa Szydłowska - a czy w Szpakach też jest rozstrzygnięty? 

Radna Halina Bardadin - pracowała w szkole tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo posiadam taką informację tutaj 

za gminą a między drogą osiedlem jest działka prywatna, osoba, która ją posiada 

nosi się z zamiarem sprzedania. 
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Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –   ta działka słuchajcie przyszła Pani, 

która chce sprzedać tą działkę, która jest tutaj za gminą. 

Radna Ewa Szydłowska - Pani Wojtaszewszka 

 Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –   tak, od drogi.  

Radny Ignacy Janczuk – trzeba kupić. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –   ja też tak uważam tylko, że 

Radna Ewa Szydłowska - a za ile? 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –   cena jest wysoka.  

Radny Mateusz Leszczyński - a kwota jaka? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam jest 0,28 ha tak pobieżnie nie sprawdzaliśmy 

dokładnie 0,28 ha cena ponad 100 tyś zł.  

Radny Ignacy Janczuk – to nic, ale to jest miejsce 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  ale ja myślę, że jakby pani chciała 

sprzedać na działki też by pewnie taką cenę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no pewnie tak 0,28 ha z tym że tam by można 

Radny Ignacy Janczuk – musimy głośno się zastanawiać i to szybko.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy uważam, że trzeba się 

dogadywać też.  

Radny Mateusz Leszczyński - można ponegocjować w każdym bądź razie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę. 

Radna Ewa Szydłowska - na jaka kwotę? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – można ponegocjować. Tam mi się wydaje, że 20 

% zejdzie z tej kwoty. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  jak my będziemy dużo dyskutować 

to może się okazać że pani podniesie cenę.  

Radna Halina Bardadin - jaka wielkość jest tej działki? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 0,28 ha., to są 3 działki budowlane.  
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Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  3 działki budowlane. Zastanówcie 

się Państwo bo to jest pod rozwagę, czy będziemy czy rada wypowie się za kupnem 

czy będzie temu przeciwko.  

Radna Ewa Szydłowska - co by to spowodowało? 

Radna Halina Bardadin - jak byśmy kupili.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  no ten park może byśmy z czasem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jakaś to jest kontynuacja i ciągłość, tak. Jeszcze 

zagospodarowanie zgodnie z tymi wydatkami późniejszymi.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – tak, że zastanówcie się nad tą 

działką. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo rzecz jest następująca, mamy 

informacje i będzie nabór wniosków na odnawialne źródła energii. W ramach tego 

sprawa jest do rozstrzygnięcia przez Radę Gminy i o to się zwracam i proszę, 

budowa solarów dla mieszkańców gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  no i teraz szczegóły. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pierwotnie była wzmianka, informacja, że to miało 

być na jednostkę 500 tyś euro. W tej chwili już jest informacja podana dokładna, 

oficjalna, na jednostkę na jeden wniosek jest 200 tyś euro. czyli to jest 800 tyś zł. 

Możemy i chciałbym złożyć wniosek, spróbować na wybudowanie w ramach tego 

projektu powiedzmy dla mieszkańców solary, z tym, że te 800 tyś. koszt budowy 

solarów wacha się w granicach 8 - 9 tyś. Czyli to jest dla 100 osób.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  z 400  

Radna Halina Bardadin - bo to się zapisywali?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Radna Halina Bardadin - zapisy były prowadzone właśnie wczoraj do mnie dzwonił 

jeden Pan. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  jeszcze się zapisać? 

Radna Halina Bardadin - zapisał się już i chciał się dowiedzieć jak sprawa wygląda. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo jest to 22 700,000 euro 

nadwyżki, będzie nabór do oceny, bo to nie jest nabór kto pierwszy złożył to się 

załapie będzie realizował, będzie ocena, weryfikacja punktowa.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  wójt chce powiedzieć to, że złożymy 

wniosek to wcale nie oznacza, że musimy dostać.  
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Radna Halina Bardadin - właśnie jakie będą kryteria, jak to wygląda? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z tych wszystkich co składaliśmy czy to 

przydomówki, czy ujęcia wody to kryteria bezrobocie, współczynnik G, wskaźnik 

regionalny.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  i my musimy. 

Radna Halina Bardadin - a jeżeli mamy 400 osób chętnych więc, 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska -  no to dla 25 % 

Radna Halina Bardadin - ja rozumiem, bo lista już jest? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  tak. 

Radna Halina Bardadin - 400 osób co się zapisało i jak tutaj to będzie wyglądało? 

Czy będą w kolejności zapisy, jakie gmina przyjęła tutaj kryteria. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  dlatego zwróciłem się do rady 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy bo musimy, w tej chwili , ja 

wiem przepraszam bardzo.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  proszę.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  musimy w tej chwili zadecydować 

dlatego, że w chwili złożenia wniosku musimy już mieć konkretnych wyłonionych 

ludzi do realizacji. I to jest sprawa dosyć pilna.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  tak. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  naprawdę dosyć pilna i musimy czy 

tak jak to było napisane, że według kolejności zapisów, czy jakoś inaczej to zrobimy. 

A już w tych technicznych sprawach wyszła sprawa taka, że ktoś kto ma pokryte 

mieszkanie eternitem nie będzie mógł założyć solarow, więc myślę że kilka osób nam 

wypadnie z tej listy. Termin składania wniosków to jest 15.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  druga połowa maja. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – 15 maj, także musimy naprawdę 

szybko podjąć decyzję, które 100 osób. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jaką przyjmujemy regułę, czy bierzemy w 

kolejności czy robimy inną regułę.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  bo w ogłoszeniu było kolejno. Ja od 

samego początku uważałam, że losowanie jest jak najbardziej sprawiedliwe i dalej 
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tak uważam. Chociaż te 100 osób pierwsze które nie zostaną wylosowane, na pewno 

będą  

Radny Wiesław Maciejuk – są takie gospodarstwa, że nawet te dachy nie pasują.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  właśnie mówię, że na eternicie nie 

mogą być położone solary. 

Radny Wiesław Maciejuk – też takie są budowy 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  jeżeli chodzi o spadki no to się da, 

coś tam podnieść.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  rzecz jest taka, nie może być pokryty eternitem, 

bo to jest rzecz szybka i do zrobienia w krótkim czasie. Nie mogą to być solary obok 

budynku, muszą być na mieszkaniu, na budynku mieszkalnym, na żadnym 

gospodarczym. 

Radny Ignacy Janczuk – a mogą stać na ziemi? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. Ponieważ to jest inna procedura już 

prowadzenia formalności. Na ziemi trzeba robić zgłoszenie, pozwolenie.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – to jest inna procedura, trzeba 

pozwolenie na budowę.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, a to jest krótki okres czasu.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  a my żeby się zmieścić i te 100 

zrealizować w terminie, musimy to zrobić szybko i sprawnie. Więc musimy ustalić,     

że robimy jeden, nie robimy tu i tu tylko robimy na dachu, i jakie robimy te kolektory.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – próżniowe czy płytkowe. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  to też jest do naszej 

Radny Ignacy Janczuk – trzeba zasięgnąć opinii fachowca, my nie jesteśmy 

fachowcami.  

Radna Halina Bardadin -  no właśnie.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – zdają egzamin i jedne i drugie bo od 

lat na rynku funkcjonują. Jedne są droższe drugi tańsze.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ludzie mają takie i takie. Drodzy Państwo 

próżniowe są droższe, te płytkowe krystaliczne są tańsze. Układ jest taki, że jeżeli 

idziemy w te płytkowe to więcej osób będzie miało a jeżeli pójdziemy na rurki to i 100 

nie wyjdzie. I tutaj też drodzy Państwo po przetargu tak jak było robione w sąsiednich 

gminach, wchodziły w zależności od wielkości, pojemności od    8 - 9 tyś zł. Jeżeli 
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mamy te 800 tyś. To jest 90 - 95 tak dla bezpieczeństwa,  oczywiście trzeba wybrać 

100, 120 osób, tak jak było w przydomówkach. Jak ktoś zrezygnuje czy coś. 

Radny Wiesław Maciejuk – może zrobić tak, żeby jak najtaniej był kosztorys na te 

budynki i większość wyleci jeszcze.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. Powiem panu tak, koszt instalacji zależy od 

wielkości zbiornika, on generuje 200 l. zbiornik 2 panele 300 l. zbiornik 3 panele, 400 

l. zbiornik 4 panele.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – też musimy jakieś ograniczenia 

zrobić bo będą tacy którzy zechcą nie wiadomo jakie te zbiorniki.  

Radny Mateusz Leszczyński – albo zrobić od liczby mieszkańców w domu.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  najrozsądniej by było 2 u większości 

zrobić.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – generalnie, były zapisywane w deklaracjach 

parametry mówiące o rodzaju solarów plus ilość osób zamieszkujących na stałe. Też 

musimy zrobić obiektywnie, mówimy o osobach na stałe. Powiem tak na 7 dni            

w tygodniu te 5 osób cały czas przebywa tak. Jeżeli przyjedzie raz w miesiącu 3 

osoby także nie ma co robić zbiorników większych po prostu to będzie nie 

wykorzystane i ta woda nie używana, a to skutkuje tym, że grzeje latem i trzeba ją 

pobierać bo może dojąć do uszkodzenia instalacji. 

Radny Mateusz Leszczyński – nowe wnioski ludzie muszą składać do gminy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. Z tych deklaracji co mamy.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – podsumowując, ja mam taką 

propozycję musimy zadecydować, czy te pierwsze 100, czy losujemy. I to my musimy 

zadecydować. Musimy zdecydować czy to będzie na dachu, czy poza. Moja 

propozycja jest taka, żebyśmy tylko trzymali się dachów dlatego, że to jest zgłoszenie 

i to jest szybka procedura a nam brakuje czasu. Tylko na dachu. I ustalmy bo są 

rodziny mniejsze i większe. Ustalmy też wielkości tych solarów.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 200 l. - 300 l.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – ja myślę że dwie wielkości w 

zupełności wystarczą. Także zastanówcie się, pietnastego jest składanie wniosków.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo trzeba decydować szybko, 

jeżeli losowanie to trzeba to zrobić 

Radny Ignacy Janczuk – a ile by kosztowało tak procentowo na klienta,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – deklaracja była, komunikat był. 
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Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – 2000 tyś. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 2000 tyś. zł. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – ale to też jest szacunkowe.  

Radna Halina Bardadin – to jest szacunkowe bo nie wiadomo, będą ostateczne 

koszty będą realizowane.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – bo my już w tej chwili jeżeli 

zadecydujemy, musimy wysłać informacje do wszystkich ludzi którzy byli chętni i 

zebrać ich w jednym miejscu.  

Radna Halina Bardadin – i losowanie  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – sierotkę wybrać i będzie losować. 

Moim zdaniem losowanie a jak Państwo zadecydujecie tak zrobimy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wnioski się składa do Urzędu Marszałkowskiego, 

tam jest weryfikacja trzy wnioski idzie najlepsze z przydziału, Urzędu 

Marszałkowskiego resztę pozostałe idą w listę krajową i w archiwum ogólnokrajowym 

jest wybór tych kolejnych samorządów, wnioskodawców.   

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – i musimy proszę Państwa jeszcze 

dzisiaj zarezerwować w budżecie pieniądze na projekt bo w tej chwili potrzebujemy, 

żeby projektant mógł zacząć projektować.  

 Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – robi dokumentację niezbędną do złożenia 

wniosku.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – nie na solary tylko na dokumentacje.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – kwota 10.000,00 zł dostatecznie wystarczy, na 

wykonanie dokumentacji tej technicznej. Będziemy to robić inną formułą, szybszą bo 

zrobimy to na zasadzie przetargu i zapisu.  

Radny Wojciech Baj – a jak zrobimy te kosztorysy a nie dostaniemy pieniędzy  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – nie to właśnie o to chodzi, że to są 

nasze inwestorskie, przy następnym naborze wniosków jeżeli nie dostaniemy teraz to 

potem one będą aktualne. Nawet pozwolenie na budowę 3 lata.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tutaj powiem Państwu o tym, że dachy nie mogą 

być z eternitu, robimy tylko na dachu, ze względu na to, że na budynkach 

mieszkalnych nie potrzeba robić zgłoszenia nawet.  
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Radny Wojciech Baj – no ale to trzeba zrobić w miarę szybko. Z tego względu, że 

albo radni, albo sołtysi będą musieli poinformować  

Radny Ignacy Janczuk – ja myślę, że trzeba to inaczej, że gmina, bo każdy tam 

telefon składał bo to będzie za długo trwało.   

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – moim zdaniem to poinformować na 

przyszły tydzień, od razu na początku tygodnia. I nie wiem w szkole sala 

gimnastyczna jest duża, uda się zaprosić, zrobić losowanie. Ja bym chciała żeby 

wszyscy ludzie, którzy są chętni na założenie solarów przyjechali na przykład do 

Kornicy do sali gimnastycznej. 

Radna Ewa Szydłowska – może się okazać, że zostanie ktoś wylosowany a ja 

rezygnuje.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ten temat, przykładowo 

zakładamy, że zgłaszali 90 osób, uważam, że w losowaniu powinno się pojawić 100, 

120. Zrobić kolejno 90 podanych do wniosku, bo te wnioski trzeba podać tak jak przy 

przydomówkach, imię nazwisko, numer posesji, a te 20 osób. 

Radny Stanisław Maciejuk – a później co z tymi 20? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a później jeżeli ktoś w trakcie zrezygnuje to będzie 

osoba zastępcza, ten będzie rezerwowym. Przez te 2 miesiące myślę, że tego byśmy 

się trzymali.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – no to poprosimy o wpłatę. 

Radny Mateusz Leszczyński –niech wszystko zrobi tego dnia. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – a możemy tak? 

Radny Mateusz Leszczyński – nikt nie zrezygnuje wtedy z tego.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo moja uwaga i propozycja jest 

taka, przy przydomówkach mieszkańcy z tej wpłaty się wywiązali, pojedyncze osoby 

jeszcze spłacają w ratach. 1,2 osoby które nie wpłaciły, ale to będzie nasz problem 

jak ściągnąć to. Tutaj powiem tak nie chciałbym, żeby ludzie teraz wpłacali, bo to jest 

projekt i wniosek. Musimy poczekać na ocenę czy przejdzie, tak. Jeżeli przejdzie 

pozytywną weryfikację to wtedy trzeba będzie ustalić do kiedy każda osoba ma 

wpłacić ten udział. Chciałbym tak, że na moment wyłonienia firmy  robimy dla osoby 

które wpłaciły ten udział.  

Radny Leszek Muszyński – to trzeba zrobić tak jak mówiliśmy na sale zebrać ich 

wszystkich i losowanie.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba to zrobić bo ja muszę firmie zlecić, firma 

będzie jeździć po każdej posesji,  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – może w poniedziałek to za szybko 

może we wtorek. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – będą robić zdjęcia posesji. I wszystko 

Radna Halina Bardadin – no to decydujmy. 

Radny Wojciech Baj – gmina ma wszystkie te osoby.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – na wtorek, bo dzisiaj jest czwartek, 

piątek, poniedziałek i wtorek. Ja rozumiem, że jeżeli komuś to nie będzie obojętne a 

jak nie przyjedzie to trudno.  

Radny Wojciech Baj – to odpadną. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – większość będzie. Znaczy nie  

odpadną, nie będzie obecny. No to słuchajcie ustalamy. 

Radna Halina Bardadin – losowanie. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – wtorek na godzinę którą. To będzie 

praca, szkoła.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – też jest układ taki, że zajęcia się odbywają.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska - na godzinę 15  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – myślę, że tak sala będzie wolna.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – to sobie przejdą na boisko z w-f. Na 

godzinę 14 ja proponuję bo 15 na wsi to trochę za późno.  

Radny Ignacy Janczuk - 14 może być. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – wtorek 15 zapraszamy wszystkich, 

którzy są chętni. Jak będziemy podejmować decyzję? Losujemy? 

Radny Mateusz leszczyński – losujemy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – żeby to było jasne, klarowne, czytelne, trzeba 

ustalić komisję. W takich sytuacjach musi być komisja i jakiś regulamin. Ludzie będą, 

mają prawo uczestniczyć w losowaniu nich to będzie 4, 6 osób żeby to 

przeprowadzić. 
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Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – myślę, że poprosimy dziewczyny, 

one przygotują kartki z nazwiskami, bo to tak trzeba zrobić. Mamy deklaracje więc 

zgodnie z tymi deklaracjami przygotują listy. 

 Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak 

Radny Ignacy Janczuk – albo przygotować tylko numery, przy nazwisku są numery, 

będzie prościej.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – albo numery, też szybciej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – sposobów jest dużo. Deklaracje są składane 

chronologicznie.  

Radna Halina Bardadin – losują numery, musimy od razu na liście sprawdzić kto i 

miejscowość.  

Radny Stanisław Maciejuk – ale co to da to nazwisko. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –  będzie czarno na białym wiedział, że 

został wylosowany.  

Radny Mateusz Leszczyński – albo miejscowość tylko. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – my mamy 400 osób, które się 

zgłosiło.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 450. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – napiszą na kartkach wrzucimy do  

Radna Halina Bardadin – imię i nazwisko, miejscowość i wszystko no.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – i z tych 400 będziemy losować. 

Radny Wojciech Baj – pierwsze 90. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – wsadzić rękę do urny i wyciągnąć.  

Radna Ewa Szydłowska – każdy sobie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powoła się komisję i wziąć jakiegoś tam ze szkoły 

ucznia i wyciąga kolejno, trzeba zrobić tych karteczek 450 to już jak Państwo 

ustalicie. Trzeba powołać komisję to jest 4, 6 osób i ona będzie w tym uczestniczyła. 

Przecież wszyscy Państwo nie będziecie w tym uczestniczyć, tak.  Robimy od 1- 450 

karteczek, imię, nazwisko, miejscowość, posesja trzeba większą kartkę, karteczki 

trzeba jakoś tam poskładać, żeby nie było widać imiona, nazwiska.  
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Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – poproszę, żebyśmy skład komisji 

wybrali, jedna osoba z pośród 

Radna Halina Bardadin – jedna osoba z pośród chętnych? 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – tak.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja mam taką propozycję, żeby były 2 osoby z 

urzędu a resztę Państwo dobieracie jak uważacie. 2 albo 3 z urzędu.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – czy ktoś z Państwa chce w składzie 

komisji brać udział?  

Radna Halina Bardadin – we wtorek o godzinie 14.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – dwóch pracowników gminy, pan 

Wiesiek Maciejuk,  

Radny Ignacy Janczuk – może wy dziewczyny? 

Radna Halina Bardadin – nie mogę, żeby to było w środę, poniedziałek tak we wtorek 

nie. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – dobrze więc tak dwóch pracowników 

gminy, pan Maciejuk, osoba z listy chętnych.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dwie może.  

Radny Mateusz Leszczyński – to może jeszcze osoba, która składała podanie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mówimy o liście  

Radny Mateusz Leszczyński – no ale Wiesiek składał. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – nie szkodzi, ale on jako 

przedstawiciel rady. 

Radny Wiesław Musiejuk – żona składała.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska –   spokojnie może, ja też będę. Pięć 

osób mamy myślę, że wystarczy. Pan wójt będzie obecny.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jako obserwator.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – i teraz mówimy konkretnie, że na 

eternicie nie można tego zrobić bo takie są warunki, na ziemi nie robimy tylko na 

dachu. I robimy 2, mniejsze, większe? 

Radny Ignacy Janczuk – zależy jaki lokal będzie, załóżmy jest ta rodzina 7 osobowa i 

wcisnąć 2 panele. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przeprowadzałem rozmowę z człowiekiem, który 

robi szybko tą niezbędna dokumentacje programu „ Zaprojektuj, wybuduj ‘’ 300 litrów 

jak dom jest mniejszy w środku, będą miały dostęp ciągle do ciepłej wody nie 

powinno zabraknąć. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – dziewczyny słyszałyście co mówiłam 

dwa rodzaje, większy, mniejszy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – te dwa rodzaje jest 200 i 300  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – dwie pojemności.  

Radna Ewa Szydłowska – 200 i 300. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zbiornik. Pojemność zbiornika 200 l. i 300, dobiorą 

technicznie ilość paneli itd. Idziemy w te tańsze czyli w płyty.  

Radna Halina Bardadin – nie wypowiadam się, nie znam się na tym. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak mówiłem na dachach będą. Losujecie 

Państwo  listę osób 100 czy tam 110 trzeba wyłonić. Rachunek prosty, zakładając, że 

będzie nie wiem 9 000,00 zł myślę, że tak trzeba było by to zrobić. 800,000,00 zł. 

dzielone przez 9000,00 zł to jest 88 osób 90 osób, czyli wylosować 110 i te 20 jako 

lista rezerwowa. Tak jak mówię, ktoś zrezygnuje, pójdzie fachowiec, może się okazać 

że ktoś wylosowany chce ale z jakiegoś powodu się tego nie da zrobić.   

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – no dobrze, to tak zrobimy. Listę 

rezerwową zrobimy.  

Radny Łukasz Kałużny – jeśli ktoś ma eternit to na ścianie nie można tego 

zamontować? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – już Panu odpowiadam, na dachu, na ścianie, na 

balkonie tak, oby nie było to przed domem na trawce.  

Radny Łukasz Kałużny – no to właśnie jak eternit jest to nic nie zaszkodzi. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy mówi przepis jasno, że na 

dachu eternit nie może być zamontowany solar z tego projektu.  

Radny Ignacy Janczuk – na ścianie można.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – jeżeli nie ma pozwolenia na budowę 

no to można. Chodzi o to, żebyśmy ustalili takie uniwersalne zasady, to nam ułatwi 

prace, skróci czas i będziemy ten wniosek mogli złożyć. Bo jak będziemy, zaczniemy 

kombinować, przyjdzie 15 i będzie pozamiatane, nikt nie dostanie.  Zastanówcie się 

jeszcze nad rodzajami tego czy próżniowe, czy te płaskie.   
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja myślę, żeby iść w te panelowe nie próżniowe. 

Ten projekt, który był na Mazowszu też był w technologii płytowej, płaskiej. Te 

samorządu które robią lubelskie też są w opcji płaskiej.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – w Konstantynowie płaskie robią.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w Konstantynowie też i te wszystkie samorządy  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – bo to tylko o to chodzi, żeby jak 

największa liczba mieszkańców dostała dotacje do tego. Tutaj 90 osób przy tych 

droższych wyjdzie z 60. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak mówili w granicach 13 tyś. kosztuje ten 

próżniowy.   

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – no ale to musimy w tej chwili podjąć 

decyzję. Wypowiadajcie się, jakie mają być te solary? 

Radny Tadeusz Ilczuk – te co były na remizach zakładane to jakie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – płytowe.  

Radna Ewa Szydłowska – jak my się nie znamy to jak my mamy podjąć decyzję. 

Radna Halina Bardadin – a musimy podejmować tą decyzję? 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – to jest ważne przy projektowaniu  

 Radna Halina Bardadin – może ludzie we wtorek podejmą decyzję.  

Radna Ewa Szydłowska – w poprzednich gminach jakie zakładali  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – tańsze zakładali.  

Radna Ewa Szydłowska – dobrze grzeją te tańsze jak te próżniowe 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – grzeją te tańsze też. 

Radna Ewa Szydłowska – jak to działa? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie wiem, czy z Państwa nikt nie ma 

Radna Ewa Szydłowska – a próżniowe to czym one się 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – droższe są.  

Radna Halina Bardadin – ale czym one się różnią? 

Radny Ignacy Janczuk – to są takie rury.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to są rurki.  
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Radna Halina Bardadin – a rurki.  

Radny Ignacy Janczuk – to jest w kształcie rury spiętej i tam jest pozyskiwanie ciepła.  

Radna Halina Bardadin – a płytowe to są płaskie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – płyta.  

Radna Halina Bardadin – no to decyzja. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – przy tych panelowych większa ilość 

mieszkańców w pierwszym naborze dostanie.  

Radna Halina Bardadin – przy czym. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – przy tych tańszych panelowych 

większa ilość osób  

Radna Halina Bardadin – gdybyśmy wcześniej znali temat każdy by poczytał i by się 

przygotował troszeczkę.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – temat już dawno jest, dziewczyny.  

Radna Halina Bardadin – ale dzisiaj ma być podjęta decyzja, o tym nie wiedzieliśmy.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – jest nabór wniosków, wiadomo 

trzeba się 

Radny Wiesław Maciejuk – o to chodzi, czy na większość ludzi, czy na jakość.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – wiadomo, że wszystkim na pewno 

nie wystarczy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no dla połowy, nawet na 1/4 no, czy 1/5 

Radna Halina Bardadin – większość na naszym terenie jest chyba płytowa.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Jak założone co w okolicach robią wszystko 

na płytowych.   

Radna Halina Bardadin – tutaj w Internecie widziałam już jak to wygląda.  

Radna Ewa Szydłowska – no ja właśnie nie widziałam nigdzie próżniowych.  

Radna Halina Bardadin – tutaj na naszym terenie nie widać.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z informacji wiem co oni przyjeżdżali te próżniowe 

to są faktycznie rurki takie. 
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Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – no bo my nie wiemy, nie korzystamy, 

które są trwalsze, które są bardziej wydajniejsze,  

Radna Ewa Szydłowska – jest wyższe uzyskanie ciepła. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w których? 

Radna Ewa Szydłowska – w próżniowych.  

Radny Wojciech Baj - w próżniowym nie ma znaczenia ani zasady jak jest położony, 

bardziej plaski czy pionowy, a tutaj musi być idealnie pod kontem 45o do słońca 

ustawiony jest taka różnica.  

Radna Halina Bardadin - czyli efektywniejszy jest.  

 Radny Wojciech Baj - tu jest taka zasada próżniowy jest efektywniejszy.  

Radny Tadeusz Ilczuk - u pana Sawickiego płytowy pewnie stoi  

Radna Halina Bardadin - efektywniejszy, może zdecydujmy się na ten próżniowy? 

Radna Ewa Szydłowska – to nie jest tak łatwo ponieważ to zależy od jakości                

i próżniowego i płaskiego i czasami ten płaski będzie lepszy niż próżniowy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo tak jak rozmawiałem z osobą 

która robiła dokumentacje, to robiąc dokumentację, specyfikacje techniczną  to ma 

być zrobione na panelach 

Radna Ewa Szydłowska – mogę coś przeczytać? Generalnie oczywiście sprawność 

kolektorów próżniowych jest wyższa, przewaga ta występuje tylko w okresie 

zimowym, wczesno wiosennym i późno jesiennym. Latem gdy nasłonecznienie jest 

większe skuteczność obu jest porównywalna.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – ja myślę, że zróbmy te płytowe.  

Radna Halina Bardadin – więcej osób skorzysta.  

Radny Wiesław Maciejuk – większość ludzi dostanie i trzeba tak robić. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – dobrze.  

Radna Ewa Szydłowska – a jeszcze w próżniowych dochodzi wymiana rury.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – i tego jakiegoś czegoś co jakiś czas. 

Radny Łukasz Kalużny – i co jakiś czas musi być uzupełniany glikol.  

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – z solarami zakończyliśmy temat. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – budujemy w opcji płytowej. Wydajność jest 

większa w próżniowych z tym, że generalnie ta ciepła woda, która jest od stycznia do 

września to oddaje ciepło w lutym, marcu, ale chyba dostatecznie tak, żeby nagrzać 

do 40o. 

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

Uchwały Nr VII /35/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr. VI / 31/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z 

dn. 19 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara 

Kornica 2015r. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – musimy uchylić uchwałę dotyczącą 

bezdomnych zwierząt, bo żeby podjąć uchwałę musimy mieć podpisaną umowę ze 

schroniskiem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, bo nie było wskazane konkretne schronisko. 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – tak, nie mamy wskazanego 

konkretnego schroniska wskazanego i musimy tą uchwałę uchylić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść w/w uchwały. 

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów 
„za” było 13. Przeciwnych oraz wstrzymujących się głosów nie było. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu.  
 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – jeszcze mamy podania. 

 

Radny Ignacy Janczuk – jeszcze może byśmy na temat tego kredytu troszkę 

porozmawiali, żeby pan wójt mógł przedstawić nam troszkę, zarysować ten zarys 

tych  

 

Przewodniczący Rady Gminy Elwira Hulińska – a podanie sami już sobie 

rozpatrzymy, proszę bardzo.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – będą spotkania komisji taki jest zgłoszony temat, 

przyjęty. Komisje będą dyskutowały, dokumenty Państwo dostaniecie, powiem w 

skrótach bo na spotkanie wójt musi jechać. Chodzi o zaciągnięcie w Banku 

Gospodarstwa Krajowego kredytu pomostowego, przejściowego na finansowanie tj. 

skarbnik powiedziała płatności związanych z budową przydomówek z modernizacją 

ujęcia wody Nowa Kornica. Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera takie 

przedsięwzięcia i pożyczki udziela na precyzyjnych warunkach to jest na tej 

zasadzie, że ja dla BGK dam fakturę a oni płacą bezpośrednio dla wykonawcy. 

Udzielają pożyczki na koszty kwalifikowane, do czasu zwrotu subwencji dotacji.  



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 

 

Radna Ewa Szydłowska – przewidywany 

Radna Halina Bardadin – czas zwrotu? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przewidywany czas zwrotu do pół roku.  

Radna Halina Bardadin – na a dlaczego mielibyśmy zaciągnąć kredyt?Jeżeli 

mieliśmy na tą inwestycje zabezpieczone środki w budżecie. Jaki jest sens? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pani Aniu lokatę mamy w tej chwili, Szanowni 

Państwo nie wiem czy dostaliście informacje, bo bank przysłał 24 kwietnia o zmianie 

lokat oprocentowanych. W tej chwili lokata półroczna kosztuje, bo tak pani skarbnik 

po rozmowie z wójtem zrobiła analizę finansową 

Radna Ewa Szydłowska – ale w jakim momencie pan odpowie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to odpowiadam. 

Radna Halina Bardadin – ale panie wójcie mieliśmy, decydując się na tą inwestycję, 

mieliśmy środki zabezpieczone w budżecie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radna Halina Bardadin – a teraz się okazuje, że dlaczego? Czy korzystniej jest 

wziąć kredyt.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – chce Państwu powiedzieć lokata jest na 2,10 a 

kredyt kosztuje 1,12 i marża 1/10, tak pani Aniu? Tak Pani wyliczyła gdybyśmy 

posiłkowali się tym kredytem to byśmy zarobili, w zależności od tego tam półroczna 

zarobiliśmy ok. 10.000,00 zł.  

Radna Halina Bardadin – ile? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 10.000,00 zł.  

Radna Halina Bardadin – od grosza do grosza już można coś zrobić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dlatego tutaj w opcji takiej, iż BGK w tej chwili ma  

takie warunki wspierania samorządów, że udziela kredyt pomostowy do czasu zwrotu 

dotacji. Szczegółów Państwu nie będę opowiadał, fakturę płacą bezpośrednio. Może 

być tak, że trzeba podpisać umowę, cesję, że pieniądze będzie zwracał Urząd 

Marszałkowski to bezpośrednio do BGK. My mamy te pieniądze zabezpieczone o 

tym Państwo mówicie.  

Radny Ignacy Janczuk – czy warto tam dla 10.000,00 zł. takie procedury załatwiać, 

jeździć po Warszawach no się gimnastykować, bo to nie będzie jeden ten wyjazd. No 

nie przejedzie  pan z 5? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czego? 
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Radny Ignacy Janczuk – no tam tysięcy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie.  

Radny Ignacy Janczuk – teraz druga sprawa.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to Państwo będziecie rozmawiać ja muszę jechać 

na spotkanie. 

Radny Ignacy Janczuk – my teraz nie wiemy nic a chcemy troszeczkę wiedzieć, to 

jest druga sprawa. Po zaciągnięciu tego kredytu automatycznie powinny nam zostać 

duże pieniądze, których my jeszcze nie widzimy bo nie ma sprawozdania, ja bym 

prosił, żeby na komisję było sprawozdanie z wykonania tam budżetu 2014 r., 

żebyśmy wiedzieli ile jest, czy jest nadwyżka, czy nadwyżki nie ma. I teraz ona 

powinna być i to dość duża. I teraz zaciągamy kredyt mając duże tam nadwyżki, w co 

pan planuje te nadwyżki ulokować? Czy zechce pan wykonać prace, które my 

zgłaszamy od 2 tam lat, gdzie te pieniądze pójdą? Bo na lokaty to nie ma sensu 

trzymać pieniędzy tam na lokatach. Trzeba inwestować je.  

Radna Halina Bardadin – oczywiście. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to co zlikwidujemy całkowicie? 

Radna Halina Bardadin – to co jest niech na lokatach zostanie nie mówimy, że 

wszystko wydać ale trzeba inwestować. 

 Radny Ignacy Janczuk – czy pan wykona te prace o które my prosimy od 2 lat, od 

roku czy od trzech.  

Radny Mateusz Leszczyński – deklaracja wójt tam ma co ma być 28 lutego. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w kwestii? 

Radny Mateusz Leszczyński – zwrotu z tego z Unii Europejskiej 2 mln. zł. na budowę 

dróg. Mamy na to dokument. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak? 

Radny Mateusz Leszczyński – 28 lutego pań wójt deklarował, że dostaniemy zwrot         

z UE, że przeznaczymy wszystkie pieniądze na drogi, ponad 2 mln. zł. 

Radny Łukasz Kalużny – nie, nie przesadzaj. Dobra, ale wykorzystać wszystkie 

pieniądze to też nie możemy.  

Radny Ignacy Janczuk - proszę powiedzieć w co te pieniądze zamierza pan 

ulokować. 

 

Radna Halina Bardadin - zainwestować. 
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Radny Ignacy Janczuk - znaczy zainwestować. No słucham. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo w budżecie mamy zapisane,    

to co Państwu przedstawiłem tylko w kwestii takiej, że byśmy zaoszczędzili, zarobili 

10 tyś zł. Jeżeli nie bierzemy kredytu pomostowego, to po prostu płacimy tymi 

środkami które mamy. Bo nie mamy, że tak powiem lokat, nie mamy nadwyżek.  

 

Radny Ignacy Janczuk - nie ma co lokować skoro Pan nie zamierza nic więcej robić. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie zamierzam, wójt tylko może zrobić te 

zadania, które są zapisane w budżecie.  Wójt nie wyda na bieżące wydatki  

 

Radny Ignacy Janczuk – w budżecie powinno nam wystarczyć tych pieniędzy, które 

mamy tam na wszystko. Czy dopożyczając 2,5 mln. będziemy mieli o 2,5 mln. więcej, 

co z tymi pieniędzmi.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to by było 10.000,00 zł. dochodu to one będą 

leżały procentowały.  

 

Radny Ignacy Janczuk - leżeć to niech tam nie leżą pieniądze trzeba w dzisiejszych 

czasach inwestować, droga 2 lata temu kosztowała załóżmy 100 dzisiaj by 

kosztowała ta sama droga 150, lokaty nic nie dają, po prostu. Sam pan wie za ile 

robiliśmy drogę tam 4 lata temu, a za ile robimy drogę taką samą teraz. I wszystko to 

jest droga dwukrotnie droższa.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dopiero mieliśmy badanie o drogę i 

nie podjęliśmy decyzji że remontujemy, robimy i wydajemy pieniądze.  

 

Radna Ewa Szydłowska - ale największy sens jest, chodzi o to, że możemy wziąć 

kredyt i co na lokatę żeby 10.000,00 zł. zarobić a tu mamy jeszcze tyle potrzeb. 

 

Radny Ignacy Janczuk - a potrzeb jest z 3 lat. 

  

Radna Ewa Szydłowska - dla mnie to jest takie nie logiczne. Jeżeli jest takie niskie 

oprocentowanie kredytu, jest zwrot, to te pieniądze umieścić, żeby leżały, żeby 

zarobić 10 tyś.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - one cały czas leżą.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nadwyżka, którą mamy, płynność mamy, one są 

ulokowane na lokatach terminowych bo tak staramy się tym zarządzać, żeby 

pieniądz nie leżał na rachunku bieżącym tylko był odłożony na termin dłuższy, 

krótszy, planując, przewidując kiedy będziemy mieli zobowiązania.  
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Radny Ignacy Janczuk - tego kredytu nie ma sensu brać.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 2 mln. czy ileś tam gdyby było na a’vista to jakie 

jest oprocentowanie a jakie jest oprocentowanie na lokatach terminowych.  

 

Radna Ewa Szydłowska - my mamy najniższe stopy procentowe się nie opłaca.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w tej chwili mamy w Polsce tak, ostatnia obniżka 

stop procentowych była w  październiku 2014 roku i w marcu 2015.  

 

Radna Halina Bardadin - musimy ustalić jeszcze termin komisji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - my ustalimy a wójt się dostosuje, 

chyba, że wójt jakieś wyjazdy pilne ma w przyszłym tygodniu? Rozumiem, że tą 

komisję jak najszybciej trzeba, no bo trzeba płacić, zatem trzeba podjąć decyzję, czy 

w przyszłym tygodniu? 

 

Radny Ignacy Janczuk - przewodnicząca niech się wypowie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - Halinka w czwartek? W przyszłym 

tygodniu.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo czy tak zakładacie, że rano 

komisja i po tej komisji jest sesja? 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - myślę, że tak zrobimy. Podejmiemy 

decyzję i niech płacą, czy kredyt. 

 

Radna Halina Bardadin - czyli od razu jest sesja? 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak, w piątek. 

 

Radna Halina Bardadin - który to będzie Elwira? 

 

Radna Ewa Szydłowska - nie to mnie nie będzie.  

 

Radna Halina Bardadin - nie będzie? Nie pasuje Elwira z kolei nie będzie Ewy.  

 

Radny Łukasz Kalużny - a w środę? 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to w środę.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - środa nie, Warszawa.  

 

Radna Halina Bardadin - a poniedziałek przyszły? 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy trochę nam się w czasie  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wydłuża.  

 

Radny Mateusz Leszczyński - możemy godziny popołudniowe ustalić w czwartek w 

późniejszej godzinie a nie z rana? Może tak by miał każdy czas. 

 

Radna Halina Bardadin - niech będzie  czwartek, siódmego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - w czwartek o 9. Komisja plus sesja. 

 

Radny Ignacy Janczuk - o której? 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - o 9 zaczynamy 7 maja. 

 

Radna Halina Bardadin - od 9 do 15. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to było pytanie z mojej strony czy komisja i sesja 

odbędzie się tego samego dnia jak było w ostatniej kadencji.  

 

Radna Halina Bardadin - ale co może być? 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - może.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Państwo decydujecie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - może. Ale wiecie co te przydomówki 

zakończone wszystkie procedury już są zakończone, odbiory są porobione, trzeba 

ludziom zapłacić. Ile będą czekali? 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no i jak nie zapłacimy nie możemy 

wniosku o płatność składać.  

 

Radny Ignacy Janczuk - można było wcześniej. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska -  nie można, bo dopiero w tamtym 

tygodniu w czwartek czy w piątek. 
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Radny Ignacy Janczuk - a to pomysł przyszedł. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska -  nie pomysł tylko zakończyliśmy 

odbiory.  

 

Radna Halina Bardadin - to nic, ale można było to już przewidzieć  trochę wcześniej, 

ale to już jest nie ważne.  

 

Radny Ignacy Janczuk - już miesiąc temu składany plan był. On się nie narodził z 

miesiąca na miesiąc można było z wyprzedzeniem.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska -  można i z rocznym wyprzedzeniem.  

 

Radny Ignacy Janczuk - na wczoraj wszystko, na wczoraj tak jest.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska -  rozumiem, że w przyszły czwartek 

no ale to wiadomo, że każdemu nie będzie pasować, no ale trudno żeby 

przewodniczącej nie było.  

 

Radna Halina Bardadin - no właśnie, no a może tak być.  

 

Radna Ewa Szydłowska - jest zastępca. 

 

Radna Halina Bardadin - nie, postaram się żeby być.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała podanie od pana Kamila 

Pietruczuka w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych w Droblinie. Podanie 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Ignacy Janczuk - koło żwirowni. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska -  koło żwirowni tam obok. To jest       

nieużytek w tej chwili i chłopak chciałby użytkować. Młody chłopak, on chciałby to 

rolniczo zadysponować. 

 

Radny Mateusz Leszczyński - koło tej gazowni co tam jest gminna żwirownia i tam 

trawa rośnie.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska -  ja myślę, że jeżeli chce to uprawiać, 

chce walczyć niech walczy. Nie złożył na jaki okres, ale przy gruntach rolniczych 

jeszcze jak on chce jako nieużytek z tego zrobić pole, to zróbmy uchwałę i na okres 
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powyżej 3 lat, bo  to nie ma sensu na rok, w takim razie przygotujemy uchwałę na 

czwartek.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała podanie od pani Haliny 

Suplewskiej w sprawie dofinansowania do lekarstw. Podanie stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Radny Stanisław Maciejuk -  komu to, dla niej? 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no, dla niej też. Tak oni dostają Ci 

emeryci.  

 

Skarbnik Anna Blondyk – emeryci dostają jednorazowo z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych, bo tam może być okres zwiększony o 5% 120 zł. To jest 

jednorazowa taka zapomoga na leczenie.  

 

Radna Halina Bardadin – wszyscy dostają raz w roku.  

Skarbnik Anna Blondyk – raz w roku, Ci którzy pracowali tutaj pani Halina uważa, że 

to jest mała kwota i wszyscy powinni otrzymać większą kwotę.  

Radna Ewa Szydłowska – a dużo tych osób jest? 

Radny Ignacy Janczuk – no jest tam ze 20. 

Skarbnik Anna Blondyk – czy dużo. Dziś wydajemy na obsługę łącznie ze szkołą w 

granicach 4,5 tyś. 

Radna Halina Bardadin – na wszystkich emerytów? 

Skarbnik Anna Blondyk – tak.  

Radna Halina Bardadin – a jak jest naliczane? Jest jakiś procent naliczenia? 

 Skarbnik Anna Blondyk – 1.094,00 zł przy pełnym.  

Radna Halina Bardadin – do funduszy naliczenia, czyli zgodnie te 120 zł. to ta kwota, 

która jest przy tym naliczaniu? Czy oni więcej powinni otrzymywać? 

Skarbnik Anna Blondyk – 160 wychodzi z naliczenia.  

Radna Halina Bardadin – a no właśnie 120 otrzymują a mogli by dostać 160. Tak? 

Skarbnik Anna Blondyk – tak.  

Radna Ewa Szydłowska – dlaczego? 
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Radna Halina Bardadin – dlatego, że takie jest naliczenie. Jest jakiś odpis na 

emerytów.  

Skarbnik Anna Blondyk – dlatego, że to nie jest obligatoryjny przepis.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy, my dajemy bo dajemy, ale 

nie musimy.  

Radna Halina Bardadin – jeżeli robimy odpis dla emerytów to powinniśmy dać. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale dajemy. 

Radna Halina Bardadin – no dobrze. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – cały czas dajemy.  

 

Radna Halina Bardadin – dlatego pytam, czy to co dostają te 120 zł. czy to jest 

maksymalnie to co wynika z odpisu i to co powinni otrzymać. Okazuje się, można by 

było dać 160 zł.  

Skarbnik Anna Blondyk – tak można by było, ale można i wcale nie dawać.  

Radna Halina Bardadin – no z tym bym się nie zgodziła. Bo jeżeli jest odpis, 

gdybyśmy nie robili odpisu na emerytów wtedy tak a jeżeli jest odpis 

Radna Ewa Szydłowska – a jest coś takiego.  

Radna Halina Bardadin – jest coś takiego, a jeżeli jest ten odpis 

Radna Ewa Szydłowska – odpis od czegoś, rozumiem tak? 

 

Radna Halina Bardadin – od Pani Aniu od czego to 

 

Skarbnik Anna Blondyk – od średniej krajowej.  

Radna Halina Bardadin – no właśnie, chodzi o fundusz socjalny? 

Skarbnik Anna Blondyk – tak.  

Radna Halina Bardadin – więc jesteśmy zobowiązani, może nie w pełnej kwocie, 

pracownicy też dostają nie po równo, bo fundusz socjalny nie jest po równo, bo to 

jest w zależności od potrzeb, czy ktoś jest biedniejszy czy ma mniejsze dochody więc 

to jest 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tutaj na wsi emeryci po równo 

dostają.  

Radna Halina Bardadin – tak, tak ja rozumiem, tak bo tak jest w wielu zakładach 

dostają określoną kwotę po równo, może też emeryt wystąpić z wnioskiem do 
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instytucji i może otrzymać w zależności od, jeżeli jest chory czy jakieś tam inne 

losowe sprawy może otrzymać nawet więcej niż  

Skarbnik Anna Blondyk – jest naliczone,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no nie wiem jak my to, musimy się 

do tego podania ustosunkować.  

Radna Halina Bardadin – bo są rożne sytuacje w przypadku chorób poważnych itd. 

Niektóre instytucje się przychylają i wspomagają biednego emeryta o kwotę wyższą 

niż mu przysługuje.  Tutaj rada musi się dostosować.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Urząd Gminy w Starej Kornicy jest 

adresatem. 

Radna Ewa Szydłowska – jest w ogóle prośba jakaś mowa o kwocie? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie, a  nie bo ona myślała inaczej bo 

tu, że ona wydaje ok. 100 zł. na leki co miesiąc.  

Radna Zofia Marczuk – a to jest raz w roku.  

Skarbnik Anna Blondyk – raz w roku. Bo to jest roczny odpis 160 zł. Na nią 120, 

chyba 120 ostatnio dostawali a może 140 bo no nie wiem, nie pamiętam.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie mam o kwocie żadnej informacji.  

 

Radna Halina Bardadin – no ale prosi o dofinansowanie.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak o dofinansowanie.  

 

Radny Wiesław Maciejuk – ciekawe jakie tam kryteria spełnia.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tutaj nie jesteśmy decyzyjni  

Radna Ewa Szydłowska – można poprosić o opinie.  

Radna Halina Bardadin – ale to pismo adresowane jest do Urzędu Gminy, do Wójta, 

ale ona prosi też radę o przedstawienie tego pisma. No tak pismo zostało 

przedstawione.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no tak przedstawione zostało.  

Radna Halina Bardadin – a my tak możemy zadecydować? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – myślę, że nie.  
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Skarbnik Anna Blondyk – jest komisja socjalna i to powinno być tam, ponieważ  jest 

odpis robiony, powinna się osoba zainteresowana zwrócić do komisji socjalnej. 

Komisja socjalna rozpatruje indywidualnie każdy jeden wniosek. Tak jest chyba w 

każdym zakładzie.  

Radna Halina Bardadin – tak, że uważam, że to zostało odczytane i to nie my 

powinnyśmy decydować, bo to są sprawy pracownicze i to decyduje tutaj wójt.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak że my wiemy, że takie coś jest, 

że można więcej. Państwo dostaliście jeżeli chodzi o drogi tutaj pisaliście to jedno to 

pismo, które wójt czytał. Komisja dostała odpowiedź na pismo mieszkańców 

Wygnanek, ja nie wiem, czy wszyscy Państwo też otrzymaliście to pismo? 

 Radna Ewa Szydłowska – nie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść pisma z Zarządu 

Powiatowego Łosickiego  odpowiadające na pismo mieszkańców Wygnanek  z dnia 

6 marca 2015r. dotyczące pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej kategorii  

powiatowej na kategorię drogi gminnej. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Mateusz Leszczyński – Huszlew się nie zgodzi, mają długi. Z tego co ja wiem 

gmina Huszlew już ma obligacje w Siedlcach w banku wykupili żeby spłatę kredytu. 

Zadłużona jest gmina cała, Huszlew się na to w życiu nie zgodzi. A nie można zrobić 

w ten sposób, że przejąć właściwości tylko na czas remontu. 

Radny Łukasz Kalużny – ale dlaczego mamy dla powiatu remontować drogi. 

Radny Mateusz Leszczyński – ale to co powiat to i tak ludzie zdecydują i mieszkańcy 

gminy.  

Radny Ignacy Janczuk – to są mieszkańcy nasi. 

Radny Łukasz Kalużny – od paru lat szkoła w Kornicy stara się o jakieś pieniądze na 

remont instalacji. Dwa tygodnie temu instalacja się zapaliła i jest czas to wymienić,         

a drogi dla powiatu będziemy wydawać pieniądze a na instalacje w szkole już nie, 

dyrektor były i obecny dyrektor stara się o pieniądze na instalacje, a jest instalacja w 

coraz gorszym stanie.  

Radny Mateusz Leszczyński – ja Cię rozumiem, ale instalacja ile z 50 tyś., 100  

Radny Łukasz Kalużny – nie wiem ile, bo ja nie jestem elektrykiem.  

Radny Mateusz Leszczyński – mamy nadwyżkę 

Radni Ignacy Janczuk – z roku na rok wszystko jest droższe.  

Radny Mateusz Leszczyński – no właśnie.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – rozumiem, że przygotują dziewczyny 

uchwałę na ten czwartek. Na solary na dokumentację będziemy przeznaczać te 

pieniądze. Jeszcze tylko poprosimy panią Anię, żeby nam wytłumaczyła co dostali z 

banku, tą informację odnośnie tych lokat.  

Skarbnik Anna Blondyk – zmieniło się nam to oprocentowanie,  bank poinformował 

nas, że podszedł indywidualnie do naszych lokat, ale no niestety procenty poszły do 

dołu. Otrzymaliście Państwo takie pismo kiedyś na sesji. Teraz przy weryfikowaniu 

danych bilansowych zaczęliśmy właśnie przyglądać się tym lokatom i wystąpiliśmy, 

zadzwoniłam do banku, że nie zgadzają mi się dopisane odsetki do złożonych lokat i 

otrzymaliśmy pismo takie zestawienie oprocentowania lokat banku i było decyzją 

zarządu 1 kwietnia, zostały te lokaty zmodyfikowane. I one przedstawiają się w ten 

sposób, jednomiesięczne lokaty w Banku Spółdzielczym po zmianie wynoszą 1,08 

były 1,57 %, dwumiesięczne było 1,78 po zmianie 1,34, trzymiesięczne było 2,08 po 

zmianie jest 1,43. Pierwszego stycznie też pewnie było zmieniane bo te dane. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – z ubiegłego roku, to znaczy na 1 

stycznia już raz była obniżka.  

Skarbnik Anna Blondyk –  nie mieliśmy informacji takiej o 1 styczniu, że tam nastąpiła 

zmiana. Sześciomiesięczne były po 3, 08 w tej chwili 2,10, roczne tutaj  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to co pani Ania czyta, my mamy ze 

stycznia raz obniżone a teraz od kwietnia drugi raz.  

Radna Halina Bardadin – sześcio miesięczne z 2,78 na 2,10 tak jat tutaj  

Skarbnik Anna Blondyk –   tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a 12 miesięczne? 

Radna Halina Bardadin – bo pani Ania źle tutaj powiedziała z trzech zamiast, no 

dobra mniejsza z tym. 12 mciesięczna 3,08 na 2,33 tak.  

Skarbnik Anna Blondyk –   tak.  

Radny Ignacy Janczuk – no ale procent został obniżony, ale marża została tam 

podniesiona. Czyli tutaj gmina nic nie traci na tym, trzeba to tak przedstawić w miarę 

jasno.  

Skarbnik Anna Blondyk –   to znaczy tak, naliczenie się zmieni ja wiem bo ta marża 

nie została. Marża dla lokat 2 miesięcznych 6-12 miesięcznych została 

podwyższona. Natomiast obniżono stopę procentową referencyjną o 50. Tak jak 

bank tu pisze.  

Radna Ewa Szydłowska – ale marża banku to znaczy to co bank  
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Radny Ignacy Janczuk – dokłada jeszcze, bo są takie przepisy, które nie pozwalają 

przekraczać pewnego tam wyboru i jak wiemy teraz w kwietniu bodajże komisja ta co 

obniża stopy, obniżyła o 0,5 % i musiał się dostosować, ale za to podniósł marże. 

Czyli tutaj po prostu gmina nic nie straciła, pod względem tych lokat. No przynajmniej 

ja tak rozumiem. 

Skarbnik Anna Blondyk – czyli kwota, którą otrzymywała poprzednio, np. z 

wyliczeniem ta lokata roczna 3,08 to i w tej chwili otrzyma 3,08?  

Radny Ignacy Janczuk – to znaczy by musiała pani tam sobie przeliczyć, no marża w 

tym jaka była?  

Skarbnik Anna Blondyk – ale marża  

Radna Halina Bardadin – banku chyba marża.  

Radny Ignacy Janczuk – ale to jest i w drugą stronę opłacalna dla gminy, prawda.  

Skarbnik Anna Blondyk – jeszcze raz bo nie zrozumiałam. 

Radny Ignacy Janczuk – o ta marża, która jest 1,14 czyli to jest. 

Skarbnik Anna Blondyk – nasza marża . 

Radny Ignacy Janczuk – dopłacane dla gminy, nie gmina płaci do Banku.  

Skarbnik Anna Blondyk – tak dla gminy.  

Radny Ignacy Janczuk – no to czyli mamy 1,14 przy 3 miesięcznych i 2,33 wychodzi 

3, 47  

Skarbnik Anna Blondyk – 3,47 ale jak otrzymaliśmy wyciągi z lokat to ja dam jakiś 

tam wyciąg i prosiłabym o wyliczenie czy faktycznie te 3,47 jest naliczane.  

Radna Halina Bardadin – ale to nie wiem co na razie dodać, bo tutaj masz procent a 

tutaj.  

Skarbnik Anna Blondyk – tu jest marża banku a oprocentowanie na 1 kwietnia już 

jest po zmianie wynosi 2, 33. I taka te 2,33 jest liczona. Ja wiem, że bank podniósł 

marże żeby złagodzić jak gdyby  

Radny Ignacy Janczuk – skutki tej obniżki  

Skarbnik Anna Blondyk – tak, ale to nie pokrywa w całości. 

Radny Ignacy Janczuk – możliwe, ale równie dobrze mógł obniżyć te 0,5 %. 

Skarbnik Anna Blondyk – tak, potrzebne do lokat naszych gminy. 

Radna Ewa Szydłowska – jaka to jest wartość lokat? 
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Radna Halina Bardadin – 2,33  

Radna Ewa Szydłowska – nie kwota ile lokujemy? 

Radna Halina Bardadin – bo rozumiem, że mamy w jednym banku, tutaj.  

Skarbnik Anna Blondyk – tak.  

 Radna Halina Bardadin – wróciło wszystko tutaj do Kornicy.  

Skarbnik Anna Blondyk – tak.  

Radna Halina Bardadin – 2.624.000,00 

Radna Halina Bardadin – i to jest w większości na lokatach jakich 3 miesięcznych, 

pół rocznych? 

Skarbnik Anna Blondyk – są porozbijane. Są i lokaty roczne, są lokaty półroczne i 

jedna 3 miesięczna. 

Radny Ignacy Janczuk – ten 1,14 to są procentach. To jest marża tam w procentach. 

Tylko, że tu nie pisze procent ale to jest marża  mówiliście, że nie w procentach 

Radna Halina Bardadin – nie, no ja tylko czytam to co widzę.  

Radna Ewa Szydłowska – ale to pani Aniu to o co dokładnie chodzi? Pani wyliczyła, 

że się coś nie zgadza.  

Skarbnik Anna Blondyk – tak.  

Radna Ewa Szydłowska – i skąd te zestawienie? 

Skarbnik Anna Blondyk – weryfikując środki ulokowane w banku, przeliczając według 

pisma, które mieliśmy ostatnio z banku, czyli te poprzednie nie wychodziły takie 

same odsetki.  

Radny Ignacy Janczuk – no bo odsetki będą tam na pewno niższe trzeba to 

zsumować z marżą. No bo odsetki muszą być niższe sporo.  

Skarbnik Anna Blondyk – no tak.  

Radny Ignacy Janczuk – tam dodając marże to powinno dać tą samą sumę.  

Radna Zofia Marczuk – ale to marża pewnie dodana jest w cenę.  

Skarbnik Anna Blondyk – tak na wyciągu to jest wszystko. Już wszystko razem 

wzięte odsetki, marża i wszystko. I ta kwota dopisana ile odsetek tam wpłynęło.  

Radna Zofia Marczuk – ile jest zysku po prostu.  
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Skarbnik Anna Blondyk – tak. Nie dawała mi tej kwoty. 

Radna Ewa Szydłowska – i tutaj pani wyliczyła, że nam opłaca się wziąć ten kredyt, 

tutaj to są te wyliczenia. 

Skarbnik Anna Blondyk – tak.  

Radna Ewa Szydłowska – w porównaniu do   

Skarbnik Anna Blondyk – oprocentowania pożyczki.  

Radna Ewa Szydłowska – czyli tak, jeżeli kredyt będzie na  1rok będzie to ten koszt 

wynosił 31.194,00 tyś.    

Skarbnik Anna Blondyk – tak, tak jak tam zapisane.  

Radna Ewa Szydłowska – natomiast jeżeli te pieniądze zostaną na lokacie to 

zostanie 59.576,00 . 

Skarbnik Anna Blondyk – tak. 

Radna Zofia Marczuk – to będzie zysku prawie 30 tyś. 

Skarbnik Anna Blondyk – my nie mamy wpływu na to. Jak składamy wniosek i to 

wszystko BGK rozpatruje wniosek, udziela pożyczki. I to jest już tak jakby za nami 

cała reszta dlatego, że bank płaci dla wykonawcy, bo musimy dwa rachunki niejako 

uruchomić w tamtym banku. Czyli udział własny danych inwestycji również musimy 

przelać na taki rachunek taki jak gdyby pomocniczy w tym BGK. Bank musi wiedzieć, 

że my płacimy swoje płatności te, które należą do gminy, bank przelewa te płatności, 

które będą zrefundowane z Urzędu Marszałkowskiego i on przelewa dla wykonawcy. 

Urząd Marszałkowski przekazuje pieniądze nie dla nas ale dla BGK, my jesteśmy 

poza.  

Radna Ewa Szydłowska – no dobrze to do komisji, ale jeszcze ja mam pytanie te 

zmiany w budżecie też są na 360.000,00 zł nie kojarzy pani co to było.  

Skarbnik Anna Blondyk – już mówię.  

Radna Ewa Szydłowska – z czego to wynika? 

Skarbnik Anna Blondyk – z decyzji. Macie Państwo załącznik dochodów na 2015 r. 

załącznik nr 1 i tutaj macie Państwo kolejno działy i ja ustosunkuje się do każdego 

zapisu. W administracji planujemy zwiększenie darowizny o 10.000,00 zł. 

Radny Ignacy Janczuk – na co ta darowizna ma być? 

Skarbnik Anna Blondyk – darowizna z przeznaczeniem na atesty, otrzymana 

darowizna. Bo pani mówi o kwocie dochodów te trzysta ileś tysięcy, stąd też ja 

ustosunkowuje się tak samo do 
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Radna Ewa Szydłowska – tutaj jest taka sama kwota jak wydatki, prawda? 

Skarbnik Anna Blondyk – nie.  Inna kwota będzie. W wydatkach inna kwota będzie. 

Także te 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na  

Radna Ewa Szydłowska – ale w wydatkach też jest  

Skarbnik Anna Blondyk – z przeznaczeniem na organizację festynów, otrzymujemy 

na wybory Prezydenta RP 10.266,00 zł. Także wprowadzamy po stronie dochodów, 

wprowadzamy po stronie wydatków.  

Radna Ewa Szydłowska – a to nie ja się pomyliłam ja myślałam o wydatkach, tu jest 

kwota 3 mln 14 

Skarbnik Anna Blondyk – tak zgadza się. Omówię dochody i później przejdę do 

wydatków.Otrzymujemy dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

130266 zł, to jest dotacja z Urzędu Mazowieckiego. Na przedszkola 41 589 tyś. Z 

Opieki Społecznej, dostajemy na dodatki mieszkaniowe 170,71 dodatek 

energetyczny. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze 1500 zł., na kartę dużej rodziny 

979 zł dostajemy, na edukacyjną opiekę wychowawczą, czyli na stypendia dostajemy 

46874 zł, i tutaj, zwiększamy dochody majątkowe w gospodarce mieszkaniowej. 

Planowany jest przetarg, tam w Wieloletniej Prognozie Finansowej w uzasadnieniu w 

wyjaśnieniach  macie Państwo  odpisane na 25 maja i zgodnie z wyceną, to co 

mieliśmy w budżecie.  Natomiast tak jak jest wycena tego majątku od sprzedaży to 

tam wynosi 190 tyś, ponieważ było 100 tyś do 90 po stronie dochodów zwiększamy. 

Zwiększamy 28 tyś 080 zł , to co występujemy o pompę, zakup pompy do straży. 

Tylko to by było po stronie dochodów. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki  

Radna Ewa Szydłowska – w którym załączniku jest nr 2? 

Skarbnik Anna Blondyk- w załączniku nr 2. Tak, tam był załącznik nr 1 a teraz jest 

załącznik nr 2. 10 tyś, w dziale 1041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , czyli te 

pieniądze które, o których tam wójt mówił, zaprojektuj i wybuduj solary. Na 

opracowanie projektu 10 tyś zł. W przetwórstwie przemysłowym, czyli to co mamy 

podpisane w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim, tutaj zwiększamy ponieważ, 

to jest inwestycja taka wieloletnia na rozwój przedsiębiorczości. Planowane było na 

podstawie pism które wcześniej otrzymaliśmy i ta kwota była 4094 zł, ale zostały 

przesłane do nas z umowy, i ta kwota wynosi 9668,96, natomiast na drugim 

zebraniu, pozostałe działalności w rozdziale 75095 zmniejszamy, potem 9662,08, 

ponieważ tutaj będzie mniejszy udział środków własnych do Urzędu 

Marszałkowskiego który realizuje ten projekt. Tam są dwa projekty. Jeden jest rozwój 

przedsiębiorczości, a drugi komputeryzacja urzędu, jak gdyby  to co w tej chwili robi 

się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Budowa tego całego systemu że, nie wersja 

papierowa tylko przychodzi interesant do Urzędu Gminy i poprzez kontrolę 

elektroniczną załatwiane są sprawy także to są te środki. Dalej, administracje 
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publiczne, przenosimy 851 zł, czyli zabieramy z zerówek, dajemy na wynagrodzenia 

z 13 raczej a tutaj dajemy na wynagrodzenia osobowe 851 zł. W administracji w 

Urzędzie Gminy tak jak Państwu mówiłam wcześniej. Przy planowaniu budżetu 

zostały zabrane środki, żeby zamknąć inwestycje które są w trakcie realizacji, bo nie 

możemy nie zabezpieczyć tych środków. Przy planowaniu budżetu zdjęliśmy, czyli 

nie zabezpieczyliśmy środków na wynagrodzenia w administracji i w oświacie. 

Mówiłam to przy, planie budżetu na 2015 rok i w tej chwili, dajemy tyle co było 

zabrane. Dajemy na wynagrodzenia bo tam było po prostu no te środki były 

przesunięte. 10.000,00 zł. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń których 

tutaj, to co płacili, no wyszło tak w tym roku zasiłek pogrzebowy i z tego paragrafu 

płacimy, brakowało tych środkach i one są tutaj włożone. Z dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego zabieramy 1939 zł i wkładamy niejako do tego, 

wynagrodzeń osobowych. Składki na Ubezpieczenia Społeczne, ponieważ były 

zabrane z wynagrodzeń, to również ze składek na Ubezpieczenia Społeczne i 

Fundusz Pracy, także tutaj też te kwoty dokładamy. Na wynagrodzenia bezosobowe 

dokładamy 15600 zł, czyli to są te wynagrodzenia gdzie płacimy po zakończeniu 

stażu. Mamy obowiązek stażów i robót interwencyjnych, mamy obowiązek 

zatrudnienia pracownika, to zależy jak jest podpisane tam na miesiąc czy na dwa, 

różnie to tam tego. Także z tych środków tutaj płacimy wynagrodzenia bezosobowe. 

Zakup usług pozostałych 30 tyś zwiększamy. Czyli, to są te środki które, 

przewidywany koszt organizacji festynu, te 30 tyś zł. Tam otrzymaliśmy 10 tyś 

darowizny, to znaczy takie przyrzeczenie że otrzymamy 30 tyś darowizny.  

Radny Ignacy Janczuk - ale to chodzi o  festyn gminny, nie o dożynkach. 

Skarbnik Anna Blondyk - o festynie gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska -  dożynki na razie. 

Radna Halina Bardadin -  ale my będziemy organizatorem. 

Przewodnicząca rady Gminy Elwira Hulińska -  ale wspólnie z powiatem  

Radna Halina Bardadin -  powiatowe jakby nie było, sama nazwa wskazuje.  

Skarbnik Anna Blondyk - w Urzędzie Gminy dalej paragraf 443. To jest paragraf, 

gdzie opłacamy opłaty komornicze. Musimy prowadzić egzekucje w stosunku do 

osób zalegających. I jeżeli poborca napisze nam protokół o nieściągalności u danego 

dłużnika to wówczas te koszty komornicze są nasze. Czyli są gminy, no i niestety 

tych kosztów jest sporo także tutaj na tym etapie zwiększamy 10 000,00 zł. Pozostałe 

działalności, również wynagrodzenia osobowe pracowników gdzie były zdjęte, 

dokładamy na wynagrodzenia, jakieś składki na ubezpieczenia społeczne. 

Zmniejszamy tą dotacją o której  mówiłam  tam z Urzędem Marszałkowskim te 9662 

zł . Dalej, na wybory, to co otrzymaliśmy po stronie dochodów 10266 zł. Tutaj po 

stronie wydatków, wkładamy. Na Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 
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Przeciwpożarowa. Zakup usług remontowych w strażnicach, dokładamy 63 tyś zł. I 

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Te pieniądze które po 

stronie dochodowej na pompę otrzymamy, tutaj wkładamy w wydatki.  Obsługa długu 

publicznego, ponieważ, no planowane było to jest pokrycie kosztów obsługi tej 

pożyczki, zaciągniętej tutaj w BGK 15597 zł. W oświacie i wychowaniu dokładamy na 

wynagrodzenia. 1.342.000,00 czyli te pieniądze które zalaliśmy na takie planowania 

budżetu. Przenosimy dodatkowe wynagrodzenia roczne, ponieważ tam dodatkowe te 

wynagrodzenia były już wypłacone i zostaje podwyżkowy także, wkładamy to do tego 

paragrafu 401. W dziale oddziałów przedszkolnych i szkołach podstawowych ogólnie 

zwiększamy o kwotę 130.266 zł. Czyli zwiększamy o tyle ile otrzymujemy dotacji. 

Otrzymana dotacja po stronie dochodowej nie może być nigdzie indziej, bo to jest 

dotacja celowa. Nie może być przeznaczona na inny cel, czyli tyle samo musimy 

włożyć na oddziały przedszkolne tyle otrzymane. W przedszkola dokładamy 44100 zł 

. Na gimnazjum dokładamy 506.582zł. Również to są wynagrodzenia które były 

zabrane na dowożenie uczniów, dokładamy 86 tyś, dlatego że plan 115 tyś 

przewidywał tylko niecałe pierwsze półrocze, tak jakby od stycznia do czerwca ale 

nie pokrywa całości, także tutaj dokładamy na dowożenie 86 tyś. Na usługi 

remontowe drobne w Ośrodku Zdrowia to 3 tyś, to są naprawdę drobne, ale jakieś 

tam, coś tam zawsze wychodzi czy, jakiś drobny remont.  

Radny Ignacy Janczuk - na te remonty to też sporo bo 97 tak? 

Skarbnik  Gminy Anna Blondyk - gdzie? 

Radny Ignacy Janczuk - na te remonty. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – nie. 

Radny Ignacy Janczuk - nie? 

Skarbnik  Gminy Anna Blondyk - nie. Na remonty nic nie było. Tu jest zero. A 97 on 

pokazuje cały dział, tą ochronę zdrowia 97 tyś.  W tej ochronie zdrowia to oprócz 

Ośrodka Zdrowia jest: fundusz przeciwalkoholowy i do walki z narkomanią Już nie 

pamiętam dokładnie jak to się nazywa, w każdym bądź razie jest taki oddział. Ttam 

są planowane środki te które otrzymujemy po stronie dochodowej z koncesji na 

alkohol. Ze sprzedaży, co nam wpłacają. Czyli taka sama kwota jest tutaj włożona. W 

Pomocy Społecznej, czyli dokładamy to co tam otrzymaliśmy na te dodatki 

mieszkaniowe, tą kwotę co po stronie dochodów. To tutaj wkładamy na środki 

Pomocy Społecznej na opłatę ekonomiczną , czyli 500 zł dokładamy  to jest to gdzie 

prowadzi się egzekucje w stosunku do dłużników alimentacyjnych 

Przewodnicząca Elwira Hulińska -  a  to takie zamknięte koło trochę. Nie płaci, 

ściągać  trzeba to nas zmuszają do ściągania. 

Skarbnik Anna Blondyk-  musimy. Nie może być bezczynności egzekucyjnej. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - właśnie.  A nie ściągniemy to musimy 

dołożyć. 

Skarbnik Anna Blondyk - tak , tak jest.  Na usługi opiekuńcze czyli tam co dostaliśmy 

po stronie dochodowej 1500 zł to tutaj dokładamy. Pozostałe działalności: na kartę 

dużej rodziny 979  co otrzymujemy z budżetu państwa dokładamy. Na edukacyjna 

opieka wychowawcza w dziale 854 stypendia dla uczniów 46874 zł po stronie 

dochodowej dostaliśmy i tutaj wkładamy do wydatków. Wszystkie wydatki które tyczą 

się zbiórki śmieci, również musimy włożyć, wynagrodzenia jakie no planujemy 

wypłacić sołtysom za zbiórkę gotówki za śmieci. W dziale 921 na wynagrodzenia 

bezosobowe dokładamy 4000 zł tam jest zatrudniona jest osoba, która prowadzi te 

zespoły ludowe. Czyli osoba z wykształceniem muzycznym, profesjonalna i 

dokładamy 4000 tyś. I do bibliotek, ostatnia pozycja 20 tyś bo w planie budżetu było 

10 tyś dotacji. Biblioteka ma być samodzielna, nie funkcjonować w szkole, także 

przeniesiona jest tutaj do Gminnego Ośrodka Kultury. Przeprowadzany jest remont, 

wiem że instalacja elektryczna była wymieniana. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy ona tam na ukończeniu była. 

Skarbnik Anna Blondyk-  no i te 10 tyś zł na wynagrodzenia, na zakup księgozbioru.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - na początek. 

Skarbnik Anna Blondyk- także to są te sumy. 

Radna Ewa Szydłowska - w zasadzie te kwoty generuje koszt tych wynagrodzeń. 

Skarbnik Anna Blondyk- tak same wynagrodzenia. Mówiłam przy planowaniu 

budżetu że nie zamyka się budżet, zdejmujemy z wynagrodzeń, bo z niczego innego 

nie mogliśmy zdjąć ponieważ no na bieżąco są te wydatki a one nie są tak ustalone 

w planie żeby z dużymi zapasami, jedynie wynagrodzenia zabezpieczone były na 

cały rok. No powinno się zabezpieczyć na cały rok i robiąc projekt roboczy były 

ustalone w innej wysokości, natomiast później przy uchwalaniu budżetu musiały być 

zmniejszone, zdjęte. I dlatego też w tej chwili są włożone te wynagrodzenia także 

żeby było zabezpieczone całoroczne.  

Radna Ewa Szydłowska - ja jeszcze mam pytanie tego kredytu? Jeżeli go nie 

zaciągniemy, to te pieniądze będą zabezpieczone, tak?  

Skarbnik Anna Blondyk – tak, mamy. 

Radna Ewa Szydłowska -  i jeszcze raz wspomnę że udało mi się tą drogę w gminie 

Konstantynów podciągnęli równiarką do naszej gminy. Chciałabym żeby u nas te 600 

metrów też tą równiarkę wypuścić, tam jest taki wąwóz i też tam poszerzyć, nie wiem 

jak tam ta droga bo tam 9 metrów chyba wyszło dla gminy Konstantynów. Ja 

włożyłam tam wysiłek, bo też tam jeździłam i nie było do granic gminy. Oni 
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wynajmują równiarkę, my mamy. Jest w gorszej kondycji gmina niż w Kornicy i mimo 

wszystko to zrobili. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - jak, jak zrobili? Co tam jest zrobione? Położona 

twarda nawierzchnia? 

Radna Ewa Szydłowsk- puścili. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - równiarkę.  

Radna Ewa Szydłowska - a jeszcze mają wysypać, wyrównać to żwirem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - z naszej strony w tej chwili równiarkę 

zamówić. 

Radna Ewa Szydłowska - i uzupełnienie tam tego. Konstantynów właśnie puścił 

równiarkę.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jeszcze jakieś pytania macie 

Państwo? To ja mam prośbę żebyście te zaproszenia które dałam, gdzieś tam 

rozwiesili i zapraszali do nas . 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - otrzymaliście Państwo materiały, tak bo tutaj Pani 

dostała materiały dotyczące sprawozdań, dotyczące całego roku. Jest część tabela 

numeryczna, jest część opisowa i w tej chwili są dodane finanse budżetu bez bilansu 

jednostek, to bilansów tutaj nie ma że nie ma bilansów jednostek, dlatego że, w tej 

chwili są zrobione wszystkie bilanse pojedynczo a nie ma przeprowadzonego 

złączenia tych bilansów do jednego. Także ten bilans z jednostek zostanie dołączony 

w dniu komisji. Powiem tak, że bilans jednostek nie pokazuje obrazu jako takiego, 

kondycji. Można sobie wyczytać dokładnie co pokazują nam. Bilanse jednostek 

pokazuję ile mamy należności, jaki jest stan środków trwałych na poszczególnych 

grupach. Także otrzymacie to Państwo w dniu komisji ja postaram się aby być, 

natomiast z tym co otrzymaliście Państwo teraz to proszę się zapoznać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze Państwo jakieś pytania 

macie? 

Radny Wojciech Baj – do pani Ani, tam w przedszkolu dostawali pieniądze z gminy. 

Skarbnik Anna Blondyk – tak. 

Radny Wojciech Baj – ile sami nazbierają tyle gmina dokładała.  

Skarbnik Anna Blondyk – tak. 

Radny Wojciech Baj – chce spytać czy jest możliwość uzyskania tych pieniędzy. 



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 

 

Skarbnik Anna Blondyk – no myślałam, że dzisiaj przejdzie uchwała i że po dniu 

dzisiejszym może sobie kupować, bo są odłożone. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeżeli chodzi o plac zabaw, 

głosujecie Państwo? Nie głosujecie, na stronie gminy i rozreklamowane są plakaty 

jesteśmy bardzo daleko niestety. Chociaż na przykład Sarnaki na ten plac zabaw 

Nivea się załapie. I tam trzeba tylko, jeżeli ma się adres e-mail wejść na podwórko 

Nivea i oddać swój głos codziennie. Nivea funduje place zabaw. Kornica jest 

zgłoszona niestety bardzo daleko jesteśmy. Więc głosujcie żeby jak najwięcej było 

głosów. 

Radna Ewa Szydłowska – ale to do kiedy to? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeszcze można, niech mamy lepszy 

wynik, wtedy są place zabaw. Na przykład Sarnaki są na 30 miejscu. Można 

głosować codziennie.  

Radna Ewa Szydłowska – to do końca maja. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak. Jeszcze jest czas. Byśmy mieli 

prośbę, żeby poprosić żeby przewodnicząca i radni z Kornicy proszą czytelników 

„Słowa Podlasia” o głosy na plac zabaw w Kornicy. Sarnaki są na 30 miejscu więc na 

pewno dostaną ten plac zabaw. 

Radny Mateusz Leszczyński – a my? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a my na 614. Ja nie wiem, czy 

informacji nie ma w szkołach było mówione i ksiądz ogłaszał.  

Radny Mateusz Leszczyński – dziennie 100 osób  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ksiądz w niedziele ogłaszał na 100 % 

już ze 2 niedziele.  

Radny Mateusz Leszczyński – do kiedy jest to głosowanie? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – do końca maja, także jeszcze macie 

czas tam tylko trzeba tylko znaleźć Starą Kornicą kliknąć zagłosuj, swój e-mail 

wyświetli się wpisać, login przyślą nam zwrotny że się potwierdza że głosowało się.  

Redaktor tygodnika „Słowo Podlasia”– w Sarnakach udało im się wygrać 20 tyś. zł. w 

innym głosowaniu na zagospodarowanie klas do świetlicy też było głosowanie 

internetowe, 20 tyś. zł. zarobili. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – także warto głosować, warto 

próbować to jest darmowy plac zabaw za to że mieszkańcy się angażują w życie 

rodziny. Tak że jeżeli dzieciaki mają swoje maile to dopilnujcie żeby głosowali  
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Radny Mateusz Leszczyński – a ile się kwalifikuje tych gmin. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – 40. Nawet Łosice są poza podium w 

tej chwili, ale my jesteśmy naprawdę daleko także. Ale tak jak na Kornicę to mi jest 

osobiście trochę wstyd. 

Radna Zofia Marczuk – jeżeli nie dostaniemy to tutaj nic nie będzie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – na razie nie bo nie mamy 

zabezpieczonych.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Elwira 

Hulińska  zamknęła obrady VII Sesji Rady Gminy o godzinie 11 : 50 

            

 

Protokołowała                                                                              Przewodniczyła 

 

Marzena Gromysz                       Elwira Hulińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




