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P R O T O K Ó Ł   Nr VIII/2015 

z Sesji  Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 7 maja 2015 roku w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Elwiry Hulińskiej – 

Przewodniczącej Rady Gminy. 

Obrady rozpoczęły się o godzinie  11: 15. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - otworzyła obrady VIII Sesji, powitała radnych, Panią 
Anię, Pana Wójta oraz Panią Redaktor Milenę Celińską. Stwierdziła, że obrady są 
prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 14 radnych. Nieobecny radny Maciejuk Wiesław – 
nieobecność usprawiedliwiona. W załączeniu lista obecności radnych. Następnie zapoznała 
z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

5. Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie 

zadania pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara 

Kornica – II etap oraz przebudowa gminnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa 

Kornica’’ realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013, 

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018. 

- zmian w budżecie Gminy na rok 2015. 

- zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki. 

7. Wnioski i interpelacje radnych. 

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

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

Porządek obrad przegłosowano. Za przyjęciem głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 
14. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było. 
 
Ad.pkt.3.p.p.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Protokół z ostatniej sesji był wyłożony do wglądu. Do protokołu nie wniesiono uwag. Protokół 

został jednogłośnie przyjęty bez zmian. 

Ad.pkt.4.p.p. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, 

witam Panią Redaktor również. Niewiele czasu minęło od ostatniego spotkania, ale o takich 

rzeczach trzeba Państwu powiedzieć, że została wydana decyzja środowiskowa dla firmy 

OMYA, która jest prawomocna, ostateczna. To jest jeden temat, drugi po rozprawach 



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 
 

sądowych. Po stanowisku sądu, została wydana decyzja dla pana Flisa na zakaz przerobu 

kredy. Ta decyzja nie jest prawomocna, ponieważ stowarzyszenie „Czysta Kornica” wniosła 

skargę, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Także OMYA po wielu, 

wielu perturbacjach zaangażowała wójta. W końcu temat został dopracowany i firma OMYA 

uzyskała prawomocną decyzję, którą podpisałem na początku kwietnia, jeżeli chodzi o 

środowiskowe uwarunkowania, do rozpoczęcia działań że tak powiem dalej inwestycyjnych i 

proceduralnych, aby wznowić produkcję w powyższych zakładach kredowych.  

Szanowni Państwo, tak jak tutaj była wzmianka na komisji, jest w tej chwili informacja już 

pewna, Urząd Marszałkowski w końcu po raz piąty, ale już zamknął sprawę ogłoszenia 

przetargu wyłonienia dostawcy na kawiarenkę, wyposażenie. Tam wartość tego 

dofinansowania będzie 50.000,00 zł i w tym roku, te pomieszczenie nad pocztą zostanie 

wyposażone w ten sprzęt, który był wnioskowany w ramach tego programu. Tak jak mówiłem 

wcześniej, trzeba znaleźć trochę środków żeby doprowadzić urządzenia techniczne, 

doprowadzić sprzęt i tak żeby to już było z dostępem na wiele, wiele lat o dużej 

przepustowości, że tak powiem no tak jak tutaj na rynku chodzi prędkość Internetu. Służby 

dostały informacje, aby tym się zająć w stosownym czasie. Jak będę miał informacje jaki to 

jest rząd wielkości, to będziemy tutaj myśleć o budżecie i poinformuję Państwa ile to jest 

żeby, tą część główną skrzynkę wmontować i jak tylko będą dostawy sprzętu to instalować i 

oddawać do użytku, niech mieszkańcy i młodzież korzysta. Odbył się w drodze losowania, 

zostały wyłonione grupy osób, które będą zgłoszone do wniosku o dofinansowanie na 

budowę solarów. Tak jak mówiłem, kwota subwencji na jednostkę to jest 200.000,00 euro, to 

jest ok. 800.000,00 zł i z tego tam było jak rozmawiałem ze służbami technicznymi, to dałoby 

się zrobić dla ok. 90 osób solary przy udziale środków zewnętrznych. Szanowni Państwo, 

jest sprawa już dopięta technicznie do końca, budowa chodników  przy drodze wojewódzkiej, 

tutaj w Kornicy od cmentarza do kościoła. W niedługim czasie pewnie będę rozmawiał ze 

służbami Urzędu Marszałkowskiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich jak ten 

temat dalej poprowadzić. I tak jak Państwu mówiłem na komisji, to już do tego nie będę 

wracał, bo wzmianka była o tym aby przedstawić kosztorys na remont tej drogi Koszelówki w 

wersji jak najmniej rozbudowanej. I tak jak powiedziałem kosztorys ten w wersji już 

maksymalnie okrojonej to jest 374.000,00 zł. W tym jak mówiłem jest niecałe 20.000,00 zł 

usypanie pobocza kruszywem, bo to była wersja pełna taka. Później była okrojona, ale po 

ostatnim spotkaniu była wola rady żeby to zrobić w sposób jak najprostszy. To jest, tak jak 

mówiłem: podbudowa, warstwa tylko jedna 4 cm, bez warstwy ścieralnej i bez 

wyrównawczej. Z rzeczy, o których trzeba by było jeszcze wspomnieć, przedstawiłem wam 

na ostatniej sesji sprawę rozliczenia przydomówek. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem w 

ramach tego, że gmina musiała aby ten program zrealizować, wybrać drugą ofertę ponieważ, 

pierwsza oferta najtańsza nie spełniła wszystkich wymogów i z tego tytułu koszty po stronie 

gminy, to są ok 40.000,00 zł. Nie tak jak było pisane faktycznie. Kwota, różnice między 

pierwszą ofertą a drugą była tam  w granicach 300, różnica była na wartości netto 

368.000,00 zł. Także, uwzględniając inne kategorie które są objęte zwrotami, gmina z tego 

tytułu poniosła większy koszt o 30, o ok. 40.000,00 zł.  Szanowni Państwo, ja w tym 

momencie dziękuję bardzo, z tych rzeczy co chciałem przekazać w tym momencie to 

wszystko. 

Ad.pkt.5.p.p. Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dostaliśmy wniosek o zatwierdzenie taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Czy ja ma to 

jeszcze raz przeczytać? Gmina zwróciła się do nas tj. od dnia 1 lipca 2015 r. do chyba 30 

lipca 2016 r. więc ustaliliśmy że, zatwierdza się taryfę na wodę pobraną przez odbiorców z 

wodociągów stanowiących własność Gminy Stara Kornica w wysokości 1,80 zł brutto za m 3. 

dla gospodarstw domowych, dla pozostałych odbiorców 2,00 zł za m3 brutto. Zatwierdza się 

taryfę za ścieki dla dostawców odprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych 

stanowiących własność Gminy Stara Kornica w wysokości 2,60 zł brutto za m 3. Zatwierdza 

się stawkę opłaty abonamentowej płaconej za każdy miesiąc bez względu na grupę taryfową 

i rozmiary dokonanego poboru wody cenę 1,00 zł brutto. Zatwierdza się stawkę opłaty za 

wywóz nieczystości płynnych za 1 m 3, cenę 21,00 zł brutto. 

Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 maja 2015r, w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków oraz wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie 

gminy Stara Kornica. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

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

14, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja przepraszam, trochę uchwały będą w innej 

kolejności, ale skoro był wniosek to i uchwałę przegłosowaliśmy. 

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

Uchwała Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 

Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. 

„Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica- II etap 

oraz przebudowa gminnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Kornica" 

realizowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Ignacy Janczuk - a jeszcze chciałbym jedno słowo przed głosowaniem. Tak jak 

rozmawialiśmy na komisjach i chciałbym powiedzieć tylko tyle, że analizując tak szybciutko 

bilans zysków i strat jednak, chociaż mam pewne obawy i niejasności ale, uważam że muszę 

poprzeć ten projekt bo jednak wstrzymamy te inwestycje w naszej gminie, ale bardzo bym 

prosił żeby więcej w takiej sytuacji nas nie stawiać, czyli nie tłumaczyć nam pokrętnie, tylko 

szczerze mówić o tych sprawach, bo ja mogę poprzeć to warunkowo. Zawsze chciałem żeby 

ta gmina się rozwijała i ona się rozwija, ale bardzo bym chciał żeby ta współpraca była 

pomiędzy panem wójtem, panią Anią a radą była troszkę inna, żebyście mieli więcej tak 

jakby zaufania do nas i bardziej nas informowali o tych sprawach, bo jest jak jest. My porostu 

tak jakby, no nie wiedzieliśmy o tej sytuacji która w tej chwili zaistniała, dlatego nasze są  

takie obawy w tej sprawie. 

Radna Ewa Szydłowska - ja mam jeszcze jedno pytanie. Bo zmieniła się teraz ta wartość 

pożyczki, oprocentowanie jest takie same, dzisiaj 1,12%? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, bo to jest średnia stopa 52 tygodniowych relacji 

bankowych w zależności od 
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Radna Ewa Szydłowska - prowizja jedna dziesiąta? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jedna dziesiąta. 

Radna Ewa Szydłowska - procent, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -  tak jak na ostatnim komunikacie było. 

Radna Ewa Szydłowska – może już się zmieniło, nie wiem 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś uwagi co do tej uchwały 

Państwo macie? Nie widzę.  

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

14, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/34/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy w sprawie zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały. 

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

14, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie.  

Uchwała Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

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

14, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie.  

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

Radny Mateusz Leszczyński - panie wójcie mam pytanie do pana. Czy pan poczynił jakieś 

postępy w sprawie wiat w Wygnankach? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie. 

Radny Mateusz Leszczyński - ma pan zamiar coś w tym kierunku zrobić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę? 

Radny Mateusz Leszczyński - ma pan zamiar coś w tym kierunku robić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jeżeli będzie wolna chwila, służby będą miały ten, to 

będziemy też w kolejności regulować. 

Radny Mateusz Leszczyński - bo wie pan, ten projekt, budynki niszczeją naprawdę będą 

ładne pieniądze jak by się w miarę uporało z papierami.   
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, to jest rzecz na tyle skomplikowane, że to jest 

właścicielem kto inny a nie gmina, także tu trzeba najpierw doprowadzić do procesu 

przejęcia, a dopiero później można myśleć o sprzedaży. 

Radny Mateusz Leszczyński - znaczy, o to mi chodzi, żeby sprawę w sądzie założyć czy coś 

tego typu, żeby przejąć to właśnie na rzecz gminy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. Było to zgłaszane, ale w stosownym czasie jak tylko 

będzie wolniejsza chwila to taki temat zlecę i będziemy decydować. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę bardzo. 

Radny Ignacy Janczuk - ja mam jeszcze, taki wniosek chciałem złożyć. Wniosek formalny jak 

wspominałem na komisjach. Chciałbym, aby każda inwestycja była na piśmie przedstawiona 

radzie. Każda zakończona inwestycja, żeby rozpocząć tu od tego parku, aby na piśmie nam 

przedstawić, żeby tam się znalazły takie dane: kosztorys, cena przetargu, kwota tam po 

przetargach, ile zwrotu, ile dołożonych jest z wolnej ręki. I każdą tam inwestycję proszę żeby 

tak dla rady przedstawiona i proszę o to Przewodniczącej Komisji żeby pilnowała tej sprawy. 

Żeby każda tam inwestycja była na piśmie przedstawiona. Ile kosztowała, ile było zwrotu, ile 

tam wyłożone było z wolnej ręki tam z budżetu. Takich informacji, bo my po prostu nic nie 

wiemy a chcielibyśmy coś choć trochę wiedzieć.  

Radna Halina Bardadin - i na następną komisję? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy no to na razie jeszcze nie, bo musimy 

z takimi rzeczami zaczekać na zwrot porostu.  

Radny Ignacy Janczuk - nie, nie ale już tak myśleliśmy już park jest skończony 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale zwrotu jeszcze nie ma 

Radny Ignacy Janczuk - no to nic, ale zwrotu wiadomo ile będzie. 

Radna Halina Bardadin - no wiadomo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo.  

Radny Ignacy Janczuk - to nie jest problem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie. Szanowni Państwo działajmy proceduralnie. Zwrot 

następuje po kontroli, a jeszcze kontroli nie było.  Tak jak była wzmianka, kontrola może coś 

nie ująć.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale teoretycznie wiemy ile ma być tego 

zwrotu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak 

Radny Ignacy Janczuk - wszyscy wiemy, po prostu. 

Radny Ignacy Janczuk - i tak każdą inwestycję. Drogi tej, drogi tamtej, drogi w Rudce, to po 

prostu żeby radny wiedział o czym my rozmawiamy a jaki jest efekt końcowy tego  

wszystkiego. Bo ja np. tak jak przeglądałem wcześniej to tam zaskoczony jestem tym 
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707.000,00 zł za ten park. I ja o tym nie wiedziałem i nikt mi tam nie będzie wmawiał, że ja 

byłem, że tak ustaliliśmy że ten park tyle ma kosztować. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo jest rada zmieniona, jest część osób 

nowych. Inwestycje wójt robił w tamtej kadencji ponad 23, wszystkie były realizowane. 

Niestety ale powiem z przykrością, że aby wykończyć to  pan dokładnie wie, tak żeby było to 

już trwale na dobre zrobione, na lata to musieliśmy dokładać z własnych środków. Taką 

informację przedstawię kompleksowo na przestrzeni ostatnich 5 lat robiąc inwestycje i jaki 

był udział w każdej inwestycji środków. 

Radny Ignacy Janczuk - ale to mówię o tamtych wcześniejszych. Już nie wracajmy do 

wspomnień. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dlaczego? 

Radny Ignacy Janczuk - już historia była i minęła. Zacznijmy od tego, już nie gmatwajmy tym 

sobie sprawy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale ja uważam, że radni powinni wiedzieć to szerzej, niż 

ostatnie tylko dwie inwestycje. 

Radny Ignacy Janczuk - nie, nie ale to dwie, ale jeszcze do 4 lat to będzie miejmy tam 

nadzieję  ich  22. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak i będzie komplet, pełna analiza. Tak jak się robi 

analizy na przestrzeni roku 5 - 10 tak? 

Radny Ignacy Janczuk - już nie zajmujmy się historią, już historia była, jest rozliczone i nie 

ma co do niej wracać. Tylko od tej pory chcemy wiedzieć konkretnie, ile jest wydawane bez 

wiedzy, zgody rady czy za wiedzą. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak będzie informacja miniona i obecna i będą przeszłe. 

Radny Mateusz Leszczyński - lepiej zerknijcie na papiery. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy musiało być za zgodą rady. 

Radny Ignacy Janczuk - ja mam takie pytanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - także rada o tym wie, bo musieliśmy działać 

zgodnie z prawem, także wszelkie zmiany były głosowane, to wszyscy wiemy. 

Radny Ignacy Janczuk -  to ja tylko 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale jak najbardziej 

Radny Ignacy Janczuk - ja powiem w takiej formie dla innych radnych, tych młodszych żeby  

wiedzieli. Jeśli robimy inwestycję za małą sumę, 100.000,00 zł nie, przetarg, wychodzi 

załóżmy 70.000,00 czyli nam by się wydawało że mamy 30.000,00 już tam pieniędzy z 

powrotem nie, ale jeśli ich nie zdejmiemy tam z budżetu to jest nieprawda, bo pan wójt może 

sobie spokojnie te pieniądze wydać do sumy 100.000,00 nawet nas nie pytając. I takie są 

procedury, no i ja chcę po prostu wszystko wiedzieć. No, no chyba że będziemy inwestycja 
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jest po przetargu, zdejmujemy wszystko i wtedy wiemy że każdy wydatek będzie za naszą 

zgodą. A tak to my nie wiemy, po prostu. 

Radna Ewa Szydłowska - ja w takim razie chcę jeszcze wiedzieć, bo teraz już podobno tak 

technicznie zostało zakończone było, inwestycja chodnik na cmentarz tak? Tam było 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dokumentacja tylko. 

Radna Ewa Szydłowska - dokumentacja tylko. Nie ma jeszcze kosztorysu? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie ma. 

Radna Ewa Szydłowska - czyli, jeżeli będzie to oczywiście się dowiemy. Prawda? 

Radny Mateusz Leszczyński - na papierku dostaniemy cały kosztorys, co i ile kosztuje? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak 

Skarbnik Anna Blondyk - ta inwestycja będzie realizowana przez województwo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - czyli nie mamy na to wpływu. 

Skarbnik Anna Blondyk - natomiast, nie mamy wpływu. Województwo będzie realizowało, my 

w formie dotacji tylko będziemy przekazywali środki. 

Radna Ewa Szydłowska - ale, prawdopodobnie dostaniecie jakąś informację? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, taka rzecz, taki temat to niestety, są 

porozumienia takie jak były na sprawach techniczne, to były dokumentacje itd. To były 

stosowne porozumienia, uchwały. Tak samo jeżeli doszłoby do a chciałbym żeby doszło do 

wspólnej inwestycji to muszą być porozumienia, muszą być uchwały, musi być podział 

środków itd., musi być kosztorys inwestorski. Te wszystkie dokumenty muszą być wcześniej 

przygotowane, żeby do tych dokumentów co są niezbędne aby to sformalizować i nadać bieg 

trzeba być przygotowanym.  

Radny Ignacy Janczuk - a czy jest już tak bliżej określone, kiedy ta inwestycja może się 

rozpocząć? Bo jak pan wie, ona już tak jest od 4 lat no.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, tak 

Radny Ignacy Janczuk - a czy jest już przygotowana? Czy jest jakaś szansa? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - od 3 lat. 

Radny Ignacy Janczuk - no trzech. Teraz to już czwarty, no. Dla mnie tam jest teraz 

nieważne. Ale czy jest jakaś szansa, że ona może być w tym roku zrealizowana? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie odpowiem panu tego, najpierw trzeba uzyskać z 

Urzędów Wojewódzkich będzie miał środki w tym roku. Z chwilą kiedy dokumentacja ona jest 

w tej chwili dograna na tyle, że wszystkie służby sprawdziły. Jak będzie zaakceptowana  to 

wtedy przystąpię do rozmów o ewentualnej organizacji w jakim czasie i kiedy to będzie 

najwcześniej możliwe. 
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Radny Ignacy Janczuk - i jeszcze taka sprawa inna. Czy jest już zakupiona ta kosiarka,         

o którą się staramy od kilku lat? Tak, bo to już się staramy, bo to naprawdę już jest sprawa 

niemal tam żenująca. Jeszcze śp. Adam zabiegał o to żeby ta kosiarka była. Mamy traktor     

i chcę żeby ta kosiarka jak najszybciej, do końca maja została zakupiona do tego traktora i 

zaczęto kosić drogi gminne. No to możemy robić. Mamy pracownika, mamy traktor, to jest 

koszt tylko paliwa, nic więcej. Czyli trzeba żeby to przynajmniej na początku czerwca i w 

połowie sierpnia i październik, te drogi były koszone. To jest wydatek prawie żaden, ale efekt 

będzie. 

Radna Halina Bardadin - kosiarka miała być zakupiona do końca tamtego roku. 

Radny Ignacy Janczuk - ona jest już prawie dwa lata, to jest żenada. I proszę żeby to już się 

tak stało, no potrzeba  powiem żeby troszkę to wyglądało. Tylko pierwszym razem to trzeba 

żeby pojechała większa brygada, te kamienie które są usunąć z tych poboczy i kosić 

systematycznie przynajmniej trzy razy do roku. Bo później nawet jak się to wykosi, to na zimę 

nie ma tyle śniegu i jest dużo lepiej. 

Radna Ewa Szydłowska - czy wójt będzie zamawiał jeszcze ten beton do uzupełnienia dziur 

w drodze? 

Radny Ignacy Janczuk - asfalt. 

Radna Ewa Szydłowska - asfalt, tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, jeżeli pojechali a nie skończyli wszystkich ubytków no 

to tak kolejno. 

Radna Ewa Szydłowska - to przypominam, bo bardzo powiększają się te dziury w 

Kazimierzowie bo tam. 

Radny Mateusz Leszczyński - przepraszam bardzo, kiedy będzie na ten, na ubytki drogi te 

dziury które są w gminie? Była stabilizacja zrobiona kiedy będzie ta nawierzchnia asfaltowa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak jak jest w tej chwili w budżecie zapisane wydatek 

inwestycyjny. Na razie w tym roku nie jest przewidziana, tak jak rada uchwaliła budżet 

stabilizacje, żadne z tych betonówek. 

Radny Mateusz Leszczyński - przyjdzie zima niedostępna to nie rozsadzi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, trzeba w kolejności robić i te drogi. W pierwszej 

kolejności trzeba ustalić te inwestycje na drogach gminnych, a nie robić za przysłowiową 

złotówkę wszystkie drogi powiatowe. 

Radny Mateusz Leszczyński - w Kornicy macie betonowe na pola, o takich krótkich 

odcinkach. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, które były budowane o długości 120 metrów 

Radny Mateusz Leszczyński - no to właśnie o te drogi chodzi 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jestem na stanowisku, że lepiej robić te swoje, 

remontować, budować i pokrywać nawierzchnią, niż zrobić drogi powiatowe za swoje 

pieniądze a powiat da złotówkę. 

Radny Mateusz Leszczyński - do tego i tak jeszcze wrócimy panie wójcie. 

Radny Ignacy Janczuk -  ale już przy budżecie następnym. 

Radna Ewa Szydłowska - nie wiem, czy dla wójta pani przewodnicząca chyba przekazała że 

gmina Konstantynów do granic swoich.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wyrównali. 

Radna Ewa Szydłowska - tak, rozsunęła tam na szerokość 9 metrów już. Dlatego tutaj już 

dzisiaj nawet wójcie, z Kazimierzowa się dopominają takiej równiarki, bo mamy tam taki 

wąwóz i trzeba  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no tak jak pani mówiłem, pojedzie teraz, bo mam 

zgłoszenie w Koszelówce i w Dubiczach i pojedzie i trzeba będzie wysłać następnych godzin 

niech jedzie na dwa dni i Państwo go tam poprowadzicie, pokarzecie. 

Radna Ewa Szydłowska - i jeszcze, bo tam jest 9 metrów szerokości, a u nas to chyba nie 

wiem 5 albo 6. Czy da się  w związku z tym coś zrobić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to są koszty. Wziąć geodetę, na takim odcinku to trzeba 

wydać od 600 zł do 1000 zł, a dobrze byłoby żeby jechał równiarką, ktoś pokazał, że jaki jest 

pas drogowy, gdzie bo niestety, ale możemy się spotkać i Państwo i ja, że poszła równiarka 

a komuś zaorana. 

Radna Ewa Szydłowska - a właśnie tam jak w gminie Konstantynów było, bo my też tam 

mamy pole. Bo bardzo dużo naszego pola zniszczyła. Dobrze, że akurat naszego więc 

wyraziliśmy na to zgodę i nikt nie miał pretensji. Natomiast, tutaj jak będzie jechała równiarka 

to proszę o jakiś kontakt, bo tam naprawdę trzeba pomóc dla tego pana, pokazać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, dlatego apeluję tutaj do rady, kogoś z was. Będzie 

jechał człowiek maszyną, to tam będą numery do 

Radna Ewa Szydłowska - a tak mniej więcej to kiedy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie wiem no, ja zaraz poproszę kierownika i powiem, dam 

namiary do pani czy do sołtysa 

Radna Ewa Szydłowska - do mnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - i po prostu osoba która będzie jechała i kierownik żeby 

zadzwonił i powie którego dnia i żeby ktoś był i pokazał w którym to miejscu i jak ma to 

zrobić.  

Radna Ewa Szydłowska - ciekawe czy tam nie będzie jeszcze potrzebna pomoc?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja w pierwszej kolejności proponowałabym 

najpierw na mapach sprawdzić jakiej szerokości jest ta droga. Trzeba od tego zacząć. 
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Radna Ewa Szydłowska - tak 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - trzeba od tego zacząć. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, dlatego uczulam, bo takie przypadki były 

Radna Ewa Szydłowska - to znaczy tak, miała ta równiarka być. Ja poinformowałam tam 

rolników, którzy mają pole i oni też wyrazili zgodę. W zasadzie chyba każdy, który jest wie że 

to i dlatego 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no oby tak było.  

Radna Ewa Szydłowska - dzisiaj już czekają  na mnie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - oby tak było, że każdy się zgadza i wie i będzie gdzieś tam 

komuś zaorane, zasiane. Bo ostatnio miałem spotkanie w terenie i też chodziło o drogę, 

gdzie drogę, że tak powiem zawęża się czy zmienia swoją lokalizację. 

Radna Ewa Szydłowska - jeszcze ta pani Harasimowicz, ciągle prosi o ten rów. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak 

Radna Ewa Szydłowska - bo tutaj do pani przewodniczącej 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak 

Radna Ewa Szydłowska- to jest, można jakoś jej pomóc? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. Sprawa jest tego rodzaju że, rów to jest przy drodze 

gminnej a przepust to jest droga powiatowa.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - powiedzmy, możemy by ten rów pogłębić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, rów możemy pogłębić. Pójść przy drodze do Zalesia i 

dokopać tam ze 400-500 metrów dojść do rowu  głównego tego który tam biegnie  

Radna Ewa Szydłowska - a kiedy tak mniej więcej? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale co załatwi, co załatwi w tym momencie  kopanie rowu? 

A jak jest przepust zapchany? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to nie szkodzi. My zróbmy to co nasze, 

zróbmy. Skoro tą kobietę zalało  to trzeba się pochylić nad tym i zrobić rów i wtedy powiat  

jednocześnie bo powiat musi zrobić udrożnienie przepustu. 

Radna Ewa Szydłowska - tak, musimy pomóc jej tam, ona. Napiszemy pismo i tam do 

powiatu tak, z opinią wójta żeby 

 Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, ja poprę, bo ja miałem to już za mojej kadencji, była 

akcja  3 samochody strażackie pompowały kilka godzin wodę, właśnie z tej strony gdzie pani 

mieszka na drugą stronę żeby popłynęła tam w drugą stronę 

Radny Mateusz Leszczyński - panie wójcie z tym przepustem, to nie można wozu 

strażackiego i pod ciśnieniem przebić ten przepust? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie wiem w jakim stanie jest, może zamulony, może 

popękany jest. 

Radny Łukasz Kalużny - właśnie 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - może się zapadnie. Zróbmy to, ale zróbmy to 

co możemy. 

Radny Łukasz Kalużny - najpierw spróbować to co należy do nas. 

Radny Mateusz Leszczyński - później zobaczyć stan techniczny tego przepustu i możemy    

jak powiat będzie jechał to będzie jechał  5 lat i nie przyjedzie 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to ja rozumiem, że w tym tygodniu to oni 

mają coś ustalone ale na przyszły tydzień równiarka i to kopanie, żeby wójt sobie zapisał.  

Radna Ewa Szydłowska – tak, a ta droga na Zabagnie? To można,  jest reklamowana, bo nic 

nie słychać? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - znaczy, komisja będzie powołana. Zarządzenie Wójta, 

zlecę przegląd gwarancyjny wszystkich dróg, które były w ostatnim czasie robione przy 

udziale inspektora, przy udziale pracownika ochrony. 

Radna Ewa Szydłowska - a kiedy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no w tym miesiącu pewnie. Teraz sprawy są związane        

z przeprowadzeniem rozliczeniem inwestycji. Szanowni Państwo, tego się nie robi jeden 

dzień. Nad tym się siedzi tygodniami, miesiącami no. 

Radna Ewa Szydłowska - a jaka to jest procedura? Jak uznają gwarancję to co potem? 

Firma  przyjeżdża i to naprawia? Jak to jest? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - każda inwestycja, to jak była wcześniej rozmowa, dlaczego 

żądamy taki długi okres gwarancji. No wszyscy patrzą z tej strony, żeby na inwestycji które 

są realizowane gdziekolwiek to była gwarancja nie pół roku tylko jak najdłuższa, tak? My 

dając gwarancję 5 lat, Szanowni Państwo, bo tu było wcześniej stwierdzenie że za dużo 

żądamy gwarancji, odstraszamy wykonawców. Taka jest sytuacja na rynku, że każdy chce 

się zabezpieczyć jak maksymalnie się da, żeby nie ponosić kosztów tylko żeby to jakaś firma 

solidnie wykonała. Jeżeli się robi inwestycję środki trwałe no to są różne przypadki, że i 3 

lata i 5 lat i więcej tak? 

Radna Ewa Szydłowska - a te nasze drogi ile mają lat gwarancji? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - te nasze drogi które były budowane 3 lata gwarancji, to 

jest tam jakaś część środków zabezpieczonych i po tych 3 latach firma ma obowiązek 

dokonywać napraw. 

Radna Ewa Szydłowska - to podobnie było z tą drogą w Kazimierzowie. Ona była wykonana,  

potem była reklamowana i te dziury, niby przyjechali to naprawić, tak, bo tam nie było 

zwrotów tylko była naprawa i po prostu ten asfalt o który proszę to na to właśnie na te dziury 

które powstały. Bo oni w ramach gwarancji to naprawili. To jest jakaś dziwna naprawa  

pogwarancyjna.  
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Radny Piotr Niedźwiedźiuk - to tak jak droga przez Kiełbaski i Kobylany. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, ale tam ubytków nie było.  

Radna Ewa Szydłowska - oni przyjeżdżają w ramach gwarancji a my potem to musimy 

zamawiać jeszcze ten asfalt. 

Radny Piotr Niedźwiedźiuk – no ale tam jeszcze, żeby dziur nie było panie wójcie bo już się 

posypała  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to tam wiem, bo widziałem u was na zakręcie tam na 

Kolonii Kiełbaski. 

Radny Piotr Niedźwiedźiuk – i skrzyżowanie tutaj, no nie wiem ma jeszcze zwrotów tak samo 

firma  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Czarnoziem tutaj koło nas, na przystanku? 

Radny Piotr Niedźwiedźiuk – nie, tu na tej drodze gdzie ja mieszkam, tam jest po prostu 

skrzyżowanie już połamane. Znaczy wylot tam do powiatówki.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a to wiem.  

Radny Mateusz Leszczyński - to tak samo na Kolonii  Kiełbaski są dziury straszne. 

Radna Ewa Szydłowska - jeszcze jedna sprawa, ponieważ ja tam zgłaszałam takie krzaki 

przy drodze od Zabagnia do Kazimierzowa i już doszła do mnie informacja, że będą to 

wycinać, żebym tą drogę pokazała, a teraz się pytam że się nic nie dzieje, to musicie 

poruszyć na sesji. Bo nie możemy bez jakiejś zgody? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no nie wiem, wycinka. 

Radna Ewa Szydłowska - właśnie o tam gdzie się kończy ta droga na Zabagnie do 

Kazimierzowa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to tam była sprawa poruszana, tam ja patrzyłem zdjęcia 

pani pokazywała. 

Radna Ewa Szydłowska -  te krzaki.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - rozmawialiśmy tam wiele, miesiąc, półtora. Tam pracownik 

jeździł, patrzył nie wiem czy to są krzaki w pasie drogowym? 

Radna Ewa Szydłowska - to nie są krzaki w pasie drogowym. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak jest, prawdopodobnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to gdzie, to gdzie te krzaki są?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to jak się jedzie od Zabagnia i jest ta droga zakręt, tam 

gdzie kiedyś wozili, tam było takie grzęzawisko w tę stronę do Kazimierzowa. Tam jest takie 

długie koryto tam jak kiedyś samochodem jechałem  
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Radna Ewa Szydłowska -  według tego geoportalu z którego pan wójt się śmiał a wiem, że w 

innej gminie to nawet drogę budują według geoportalu bo akurat był artykuł  w gazecie, to 

jest ten,  ta droga jest właśnie tu gdzie te krzaki a jeszcze gdzie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo. Byli też u mnie przedstawiciele z 

Wólki, przyszli z geoportalu mapę wzięli, jeżeli chodzi o działkę, teren pod stowarzyszenie, 

pod świetlicę tam gdzie jeszcze kiedyś była szkoła i mieszkania no.  

Radna Ewa Szydłowska - to jak to zweryfikować w takim układzie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a to co jest w ośrodku co mamy w gminie to akurat w tym 

przypadku była duża rozbieżność. 

Radna Ewa Szydłowska - tak, ja sobie zdaję sprawę. Ale jak to zweryfikować? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dla nas tutaj pracowników. 

Radna Ewa Szydłowska - kilometr. I tam szerokość to była 8 metrów drogi na pewno. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tam grusze są, chaszcze i inne rzeczy no. Ale tam krzaki, 

to co tam zrobię?  

Radna Ewa Szydłowska - co zrobi? Wytniemy krzaki w pień, tak. Rozepchniemy i to 

będziemy jeździć. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - droga będzie szeroka ja zgodzę się, bo nawet mi jest to 

ciężko, bo trzeba wjeżdżać na skarpę. 

Radna Ewa Szydłowska - potem wysypiemy żwirem, a potem jeszcze kiedyś no to wiadomo, 

będzie super droga, po tylu latach. A to jest tylko wycięcie drzew i krzaków i wyrównanie 

równiarką. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jak rozmawialiśmy, tam pojechaliśmy i później 

rozmawiałem i stwierdzenie było takie, że to raczej jest na działce prywatnej. Bo tam wiem, 

jak jeździłem kiedyś to tam są grubsze i inne rzeczy, drzewa owocowe.  

Radna Ewa Szydłowska - tak.  I to się rozszerza co roku, bo to rośnie, rozgałęzia się. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tylko tyle, że rosną no. Tam trzeba byłoby sprawdzić  

faktycznie, bo tak jak pani mówi tam jest bardzo grząsko i  8 metrów ale jak on liczył po 

jednej stronie pobocza, po drugiej to praktycznie i to co jest ujeżdżone to to jest te 8 metrów. 

Radna Ewa Szydłowska - dobrze. To jeszcze jedna sprawa. Tak jak wspominałam o 

konkursie, już został ogłoszony. Może ja przeczytam jakie informacje były, bo nie wszyscy 

odwiedzają stronę internetową.  

Jeśli masz wizję przyszłości naszej gminy, wiesz, co można zmienić, unowocześnić i jak 

sprawić, aby to miejsce było przyjazne dla mieszkańców w każdym wieku, weź udział w 

konkursie plastyczno-literackim „Przyszłość mojej gminy”. Opisz stan obecny i uzasadnij 

dlaczego należy go zmienić. Wykonaj pracę plastyczną dowolną techniką (fotografie, 

rysunki), uzupełnij ją  tekstem napisanym przez siebie. Najlepiej jeśli zaprezentujesz swój 

pomysł na dużej kartce formatu A1 (zwanej popularnie kartonem). Organizatorem konkursu 
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jest Rada Gminy w Starej Kornicy. Prace należy składać do 15 maja 2015 r. do p. Joanny 

Oksiejuk. 

Tak więc tak  jak mówiłam wcześniej, że to nie mamy młodzieżowej rady i to  ma zostawić, 

więc to będzie informacja zwrotna to co myśli o nas młode pokolenie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - rozstrzygnięcie? 

Radna Ewa Szydłowska - rozstrzygnięcie na dzień dziecka w szkole? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - od razu dopowiem, że skoro konkurs no to 

przydałoby się nagrodę dzieciakom dać za to że biorą udział, bo już są zgłoszone. 

Radna Ewa Szydłowska - tak, to będzie podejrzewam w związku z tym też komisja, bo to jest 

do nas zwrócone tak? Tak, bo to jest informacja zwrotna. Więc co? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – regulamin jakiś jest? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - myślę że jest. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a jest tam regulamin, żeby były zasady jak tam sobie tutaj 

jak rada bierze pod uwagę tak, no w jakich kategoriach to widzicie Państwo, tak?  

Radna Ewa Szydłowska - ja kiedyś prosiłam, tak? Osoby właśnie tu z rady do komisji i to 

miał być pan Ignacy 

Radna Halina Bardadin - nie wiem, ja mogę być. 

Radna Ewa Szydłowska -Ty możesz być, tak  i jeszcze bym chciała ze dwie osoby, co? 

Także zobaczymy jeszcze ile tych prac wpłynie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak, ale już dzisiaj, dobrze by było gdybyśmy 

ustalili w jakiej formie te nagrody będą? I ile tych nagród będziemy kupować. Czy to będą 

jakieś finansowe, czy to będą nagrody rzeczowe?  Żebyśmy wiedzieli na czym stoimy i pani 

Ania żeby wiedziała. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tylko że trzeba 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to jest trudno w tej chwili powiedzieć, bo nie 

wiadomo jakie będzie zainteresowanie, ale coś trzeba. 

Radna Halina Bardadin - po 15 maja. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie wiem kiedy my będziemy się spotykać?  

Radna Ewa Szydłowska – właśnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - możemy nie zdążyć, po prostu. 

Radna Halina Bardadin - te prace do 15 maja składane są. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, albo teraz tak jak pisała pani 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy wyróżniamy np. pani Ania podpowiada, 

ma doświadczenie, czy pierwsze miejsca, czy wyróżniamy w ogóle za udział wszystkich? 

Radna Ewa Szydłowska - tam będą kryteria oceny, a nagrody bo dzieci się zapytają i dlatego 

właśnie dzisiaj poruszyłam ten temat żebyśmy zadecydowali.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale składanie prac jest do 15 maja? 

Radna Halina Bardadin - maja. 

Radna Ewa Szydłowska – tak. 

Radna Halina Bardadin – czyli w regulaminie też powinno być napisane jak nagradzamy? 

Czy tak: I, II, III? Takie kwestie powinny być w regulaminie ujęte. 

Radna Ewa Szydłowska - ja myślę, że to powinno być jak co roku. To jest pierwszy taki, 

pionierski konkurs. 

Redaktor Milena Celińska - ale regulamin musi być, bo inaczej jest konkurs nieważny. 

Radna Ewa Szydłowska  - regulamin tak,  

Radna Halina Bardadin - zasady  wynagradzania w regulaminie też powinny być określone 

Redaktor Milena Celińska - od stycznia kwoty jakich tam pani skarbnik dokonuje, muszą 

jakieś kwoty przechodzić przez kasę fiskalną. Wiem bo poprowadzę konkurs to po prostu 

Urząd Skarbowy to jest tragedia w prowadzeniu konkursów. Teraz się zmieniły od stycznia 

zasady. Jeżeli jest nagroda, nie pamiętam kwoty opodatkowania, ale kwota w dniu, nagroda 

wydana w dniu tam wręczenia finału konkursu, musi przejść przez kasę fiskalną 

organizatora. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 50,00 zł  było maksimum? 

Redaktor Milena Celińska - to są małe kwoty, dlatego też my jako gazeta rezygnujemy z 

konkursu bo to jest po prostu paranoja to co Urząd Skarbowy wyprawia.  Musi czytelnik, nie 

dość że wygrał, parafkę to zejść na dół do nas do biura ogłoszeń, musi przejść ta nagroda 

przez kasę fiskalną i dopiero wtedy może być wręczona. Czyli po prostu tak jak telewizję 

oglądamy to jest wręczanie takiego kuponu tak jakby. To właśnie, żeby nie robić jakiejś 

nieprzyjemności osobie która to odebrała np. dziecko, wygrywa nie wiem, zabawkę to musi 

być napisane że ta zabawka była warta tyle i tyle i odbierać musi, przez kasę fiskalną 

przechodzić, to jest po prostu paranoja.  

Radna Ewa Szydłowska - ale tu mamy pracowników i ja myślę że warto się tym zająć bo nie 

możemy zapominać o naszej młodzieży i dzieciach. Tak więc tutaj 

Radna Halina Bardadin - bo właśnie zależy ile prac wpłynie, bo to też jest ważne. Bo jak 

wpłyną 3 prace no to jak? A jak wpłynie dużo prac to można wtedy I, II, III miejsce tak, jakieś 

wyróżnienie, jak będą trzy to sam udział a jak będzie piętnaście to już mamy wybór. To 

jeszcze nie wiemy ile prac wpłynie, dopiero prace są do 15 maja, tak więc dopiero po 15 

maja. No bo nie możemy teraz. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to może na razie zostawmy tą kwestie bo to, 

tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo ja powiem tak, że niech ten konkurs 

trzeba 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy zgadzacie się? Trzeba ten konkurs 

ocenić. Ale zastanowimy się jak to zrobić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dopracować tutaj te formalne rzeczy, a tutaj się zastanowię 

jak to, że tak powiem ewentualnie na początek żeby dla zachęty, jakiś tam upominek z tego 

tytułu ta młodzież otrzymała od nas. 

Radna Halina Bardadin - i jeszcze ja mam pytanie panie wójcie, w ubiegłym roku była 

naprawiana droga Wyrzyki - Popławy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. 

Radna Halina Bardadin -  wysypana tym i ile gwarancji jest na tą drogę? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pół roku. 

Radna Halina Bardadin - bo tak jechałam dzisiaj, wczoraj  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - takie naprawy robią do pół roku. 

Radna Halina Bardadin - czyli  bo już zaczynają się pojawiać ubytki. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to jest normalne, będą ubytki. 

Radna Halina Bardadin - ja już zgłaszałam wcześniej w ubiegłym roku, jest prośba 

mieszkańców Wyrzyk o wysypanie, wyrównanie drogi, poprzez wysypanie tym żwirem tutaj 

do Państwa Pawłowiczów codziennie dojeżdżają tam do pracy. Oni chyba z tego co wiem 

mieszkańcy też przychodzili do pana wójta. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - byli, tak. 

Radna Halina Bardadin - ja już to podejmowałam wcześniej na którejś sesji i teraz ponawiam 

tą prośbę, to jest naprawdę nieduży koszt. A tam jak się zjeżdża z asfaltu, do nich są doły no 

uszkadzane są samochody. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tutaj z asfaltu i tam zaraz za zakrętem. 

Radna Halina Bardadin - część drogi gminnej i część. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a część jest już prywatna, tak? 

Radna Halina Bardadin - tak. Także tutaj to jest koszt rzędu, no trudno powiedzieć to też jest 

szacunek, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no właśnie. 

Radna Halina Bardadin - z 5 wywrotek dobrego żwiru, no nie wiem ile,  też nie określę. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Ci Państwu byli faktycznie. 

Radna Halina Bardadin - ale Ci Państwo wiem, że z jednej strony tutaj przychodzą do gminy 

proszą o to i ja też dostaje takie prośby żebym podejmowała to na sesji.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mówiłem, że w porze letniej. Jak to już podeschnie 

wrócimy do tematu, no? 

Radna Halina Bardadin - parę osób tam mieszka. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no tam  dwa domy, czy trzy. 

Radna Halina Bardadin - no ale koszty naprawy samochodów też ponoszą. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no my też mamy swoje koszty. Bo tutaj rozmawiałem i tutaj 

wywrotka tez kosztuje. 

Radna Halina Bardadin - także, ja proszę o to. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 500,00 zł, pięć wywrotek  to już jest 2000,00 zł. 

Radna Halina Bardadin - no to nie jest taki ogromny koszt. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tutaj 2000,00 zł tu 500,00 zł, tu 5000,00 zł 

Radna Halina Bardadin - tak panie wójcie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale ja nie mówię że nie zrobimy, to pomijamy temat. 

Radna Halina Bardadin - ja mam nadzieję że to zostanie zrobione. Bo to sprawa też się 

ciągnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – byli Państwo u mnie, może luty, może marzec taka pani 

starsza z osobą młodszą. 

Radna Halina Bardadin - no ja w ubiegłym roku jeszcze też prosiłam. 

Radny Ignacy Janczuk - byliśmy tam przy reklamacjach chwilkę. Ja też wspominałem 

jeszcze o tej drodze do Chwedczuków, tylko nie wiem czy ona jeszcze obejmuje ten czas. 

Bo tam, jakby była jakaś komisja to trzeba dopilnować, żeby ktoś tam podjechał, droga jest,  

troszkę sfatygowana. Jeszcze miałbym taką prośbę, jak będzie jeszcze wożone gdzieś tam 

w gminie żwir, dwa samochody jeśli można to bym chciał bo tam jest taki zjazd na łąki, bo 

jest bardzo błoto i się to wynosi na ulicę, a ja już sam tak jakby to rozgarnę, poświęcę się. 

Dwa samochody żwiru, bo jest bardzo niski wyjazd pod górę i są jeszcze krzaki i jest duży 

kłopot. Tam ludzie, jak chcieli wjechać samochodem to musieli z rozpędu. To dwa 

samochody a ja sam rozgarnę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w którym to  miejscu jest? 

Radny Ignacy Janczuk - to jest, wjazd tutaj na łąki. Jak się jedzie tutaj na Wólkę w stronę 

Koszelówki to jest zjazd taki na łąki. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w prawo, w lewo? 
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Radny Ignacy Janczuk - w prawo. Ale jak będzie, to zadzwonić do mnie i ja wskażę kierowcy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tam już było wożone. 

Radny Ignacy Janczuk - jeden samochód był kiedyś. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. 

Radny Ignacy Janczuk - jeden samochód był ze 3 albo 4 lata temu. Bo tam jest duży dół, tam 

jest taki sad, że to się tak jakby wdusiło i nie ma śladu tam sporo ludzi jeździ jak jest sezon. 

Tylko prosiłbym żeby dać znać, to ja bym podjechał od razu i to rozgarnął.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś pytania macie Państwo?  

Radny Łukasz Kalużny - w ramach reklamacji, ja już to zgłaszałem dla pracowników gminy,   

z tym nowym chodnikiem na Nowej Kornicy na tzw. Wygonie, że tam po prostu od pana 

Geresza ten chodnik się rozjeżdża. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. To też będziemy wykonawcy zgłaszali. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to na to gwarancja na pewno jest? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, 3 lata. 

Radny Łukasz Kalużny -  to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, tutaj na odcinku od pana 

Flisa sali do pana Bosia, to coś z tym trzeba zrobić, bo tam jak są opady deszczu, woda stoi. 

I tutaj gdzie jest zrobiona taka zatoczka to jest tylko z ziemi i tutaj jest straszne błoto. Bo tam 

też jak by można było coś. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mówi pan od Bosia do Flisa? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska -  ale od sklepu do sali?  

Radny Łukasz Kalużny – od sali do tej firmy co kostkę robią. Bo tam jest po prostu  ta woda i 

to nie jest utwardzone w ogóle, tam przy rynku. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a tam zatoczka jest w stronę rynku. Bo tam jest chodnik.  

Bo nie pamiętam czy tam jest przy samej siatce, czy jest odsunięty  i jest za asfaltem. 

Radny Łukasz Kalużny - i jest taka zatoczka zrobiona i nie jest utwardzona w żaden sposób. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no tam nie ma żadnej zatoczki tam było planowane tylko  

tam między asfaltem  a chodnikiem była jakaś trawka jakaś tam ziemia. 

Radny Łukasz Kalużny - to tam jeszcze nic nawet jakieś ździebełko. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie,  nie trawa tylko tam było wyrównywanie, no? 

Radny Łukasz Kalużny - tam trzeba zrobić jakieś odprowadzenie bo naprawdę po deszczu to 

tam jest kałuża taka. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiem tak panie Łukaszu, projekt był konsultowany,  

zatwierdzony przez właściciela drogi. Taką realizację zatwierdzimy i zwrócę się do Zarządu 

Dróg Powiatowych i że jest taka informacja iż trzeba zrobić coś, aby ta woda tam nie stała. 
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Radny Łukasz Kalużny - no dobrze. Jeszcze się zapytam.  

Radny Piotr Niedźwiedźiuk - to ja jeszcze może bo pan wspomniał o powiecie, w Wólce 

wycinali krzaki, czy przez Kobylany to się przy powiatówce wybierają, nie wie pan?  

Gminy Kazimierz Hawryluk - nie wiem. 

Radny Piotr Niedźwiedźiuk - jeżeli się nie wybierają to też proszę, żeby tamte krzaki, chodzi 

o widoczność skrzyżowania. Jakby takie podanie napisać, żeby te krzaki powycinali.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no tak 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dobrze, to wójt już zapisał? Czy coś 

jeszcze? 

Radny Stanisław Maciejuk - jeszcze ja mam panie wójcie ten przystanek, jakoś tam ten 

przystanek w Starej Kornicy. 

Radny Stanisław Wielgórski - po co ten przystanek? Nie ma tyle autobusów nie trzeba 

przystanków. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - bo to lepiej by było w ogóle nie inwestować? 

Naprawdę, jak tam stoją. 

Radny Stanisław Wielgórski - panie wójcie, a co ja mam powiedzieć naszym  mieszkańcom? 

Będzie ta droga u mnie? Robi się coś tam czy nie? Obiecał pan drogę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - trzeba zrobić symulację, porównać  

Radny Stanisław Wielgórski - trzeba robić.  

Radny Wojciech Baj – pani Aniu, pytają mnie czy te pieniądze z gminy na te zabawki 

przedszkolance do szkoły.  

Skarbnik Anna Blondyk - tak. Po dzisiejszej sesji tak, bo tam było w planie budżetu na 

pomoce naukowe. 

Radny Wojciech Baj - może niech  kupuje co tam chce.  

Skarbnik Anna Blondyk -  tak. Tyle ile tam pan ma, bo tam chyba 700,00 zł? 

 Radny Wojciech Baj - coś tam uzbierały. 

Skarbnik Anna Blondyk - także za 700,00 zł 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś pytania są? Ja tylko 

jeszcze chciałam powiedzieć, że mieszkańcy Wygoda się do mnie zgłaszali odnośnie tego, 

że wójt wydał decyzję. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - decyzję. Tak, tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - o warunkach zabudowy dla pana Flisa i są 

bardzo oburzeni. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to znaczy, była sądowa sprawa. Sprawa w sądzie się 

toczyła, że w ciągu 30 dni do ponownego wydania decyzji. Tym razem wydałem decyzję 

pozytywną, nie uprawomocniła się, bo nieskażona Kornica że tak powiem złożyła o 

odwołanie do SKO. Wszystkie uzgodnienia jakie były w międzyczasie wcześniej, opinia z 

RDOŚ była pozytywna. Te wszystkie skargi które były, mieszkańcy składali, ja je wysyłałem, 

kierowałem do RDOŚ, do Sanepidu. Także te wszystkie instytucje miały te dokumenty.  Na 

bazie tych dokumentów wydały pozytywne decyzje i ja w tym momencie po rozprawie 

sądowej którą miałem pod koniec ubiegłego roku, wydałem decyzję dla pana Flisa 

pozytywną, z tym że ona nie jest prawomocna bo w tej chwili idzie do SKO. Czyli tak jak było 

z OMYA chodziliśmy po sądach, tak samo z panem Flisem pewnie teraz będzie taka sama 

ścieżka. SKO będzie rozpatrywało ileś tam czasu. Nie wiem, jakie podejmie stanowisko i 

temat wróci z powrotem. Szanowni Państwo, to jest akurat żebyście wiedzieli, budynek do 

przerobu kredy, on był już zgłaszany dużo wcześniej. Jego lokalizacja jest odsunięta, to 

trzeba byłoby wziąć mapę i skalę od tych które już stoją. To nie jest wskazanie budowy 

lokalizacji na tych samych budynkach, bo ktoś może pomyśleć że to jest takie już były tutaj 

głosy, to jest tylko po to żeby mieć pozwolenie i zmienić przeznaczenie. Tam we wniosku jak 

składał, wskazana lokalizacja i ta lokalizacja jest już za tym budynkiem lub za tymi 

oddziałami które istnieją na pozwolenie na użytkowanie. 

Radny Ignacy Janczuk - ale jak to się ma do planów zagospodarowania przestrzennego? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no właśnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ten budynek, który ma pan Flis 

Radny Ignacy Janczuk - znaczy no, tam nie przewiduje, nie przewidywał. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ten budynek do przerobu kredy i na wniosku wskazano 

lokalizację jest poza planem przestrzennym. 

Radna Ewa Szydłowska - on tam się kończy, tak?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - plan przestrzenny, tak jak już Państwu tłumaczyłem. On 

ileś tam od środka, jest zależy w jakim miejscu i 50 i 150 i 40 metry obejmuje. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a on jest poza planem? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. 

Radna Ewa Szydłowska - te Stowarzyszenie wie o tym przesunięciu? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, przecież oni wiedzą, mają dostęp, mapy brali kiedyś 

wiem, że brali dokumenty które były, jego wniosek o przeniesienie lokalizacji. Tak te 

dokumenty które były, przecież one otrzymywały, żeśmy kopie wysyłali do nich. 

Radna Halina Bardadin - czy przy wydawaniu decyzji pozytywnej oprócz tych wszystkich 

opinii o które też pan wójt opinii ochrony środowiska, sanepidu itd., czy brał pan pod uwagę 

czynnik ludzki? Jeżeli chodzi o mieszkańców, jak to będzie działało?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, nie. Tam były skargi, tam były odniesienia pisane.  Ja 

te wszystkie tak jak Państwu mówiłem przez 3 lata, wszystkie uwagi mieszkańców, 

roszczenia ludzi, ja mam kopie odsyłałem do RDOŚ, który RDOŚ na bieżąco otrzymywał. Na 



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 
 

co zwracali uwagę, co pisali. No to RDOŚ czy sanepid wydając opinie to miał te wszystkie 

pisma, korespondencja która szła i do wójta i ja odsyłałem trzeba bezpośrednio do instytucji. 

Radna Halina Bardadin - tak ale instytucje, wyrazili swoją opinię pozytywną ale pan wójt, jest 

tutaj gospodarzem i oprócz pozytywnych opinii które wystawiły instytucje, pan wójt bierze 

pod uwagę jeszcze, niezależnie od tego czy te skargi były odsyłane do tych instytucji. Pan 

wójt bierze pod uwagę jeszcze mieszkańców tutaj, mieszkających w pobliżu. Powinien 

zgodnie z tymi co  żeśmy omawiali tutaj, tak? Przy wydawaniu decyzji tej, oprócz tego że  

pozytywne opinie tych instytucji, pan jeszcze brał pod uwagę czynnik ludzki? Jak to będzie 

wpływało, bo mieszkańcy protestowali i protestują w dalszym ciągu i odwołują się bo 

uważają że to będzie. Dopiero się okaże jak ten zakład powstanie jak on będzie oddziaływał 

tak naprawdę, na 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ten zakład już działa, można powiedzieć działa, tak? 

Radny Mateusz Leszczyński - ale jeżeli sprawa już poszła do SKO to pan może wydobywać  

kredę?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo to jest to, poszło tylko zaskarżenie 

decyzji o urzędach środowiskowych. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych to jest 

pierwsza czynność którą każdy przedsiębiorca musi wykonać na bazie posiadania 

przyznania decyzji o warunkach  zabudowy to dopiero może zlecić projektantowi i projektant 

dopiero zaczyna bazować, tak? To jeszcze daleko do budowania, bo na bazie tego to jest 

teraz nieprawomocne ponieważ jest odwołanie projektu. Tak jak było z OMYA odwołanie 

ciągnęło się dwa lata, tak samo i tutaj. Decyzja środowiskowa, to nie jest dokument który 

pozwala budować, eksploatować, użytkować czy kopać. Szanowni Państwo ja mam 

postanowienie Sądu Wojewódzkiego tak jak w poprzedniej kadencji informowałem, 

rozmawiałem dużo i postanowienia sądowe tylko były do załatwienia sprawy a jednocześnie 

w międzyczasie i to jest sprawa skomplikowana, bo jest 21 dni od podjęcia tematu, 

odnowienia postepowania, później wywieszenie decyzji do publicznej wiadomości do stron, 

później 14 dni na odwołania. Szanowni Państwo, to się nie liczą od daty przysłania pisma, 

tylko od daty kiedy wróci pierwsza zwrotka, ostatnia zwrotka tak? I tutaj miałem chyba do 24 

marca wydać decyzję, ja ją wydałem 6 czy 9 kwietnia  i niestety pan Flis znowu podał wójta 

do WSA. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - wójt chcę powiedzieć tak, że tą decyzję wójta 

pozytywną na ustalenie warunków do zabudowy zaskarżyła i „Czysta Kornica” i pan Flis.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, bo mam skargę Flisa do WSA. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no to jest także tu bieg sprawy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dziękuję za takie czytelne przedstawienie, bo ja powiem 

szczerze że pan Flis też 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to co wstrzymuje rozwój sprawy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, nie. To trzeba powiedzieć jest to a pan Flis na 

zasadzie takiej, że nie zrobiłem tego w 30 dni, tylko zrobiłem 10 dni później, ale ze względu 

terminów tak?  
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Radny Ignacy Janczuk - czyli jest wniosek prosty gdyby pan dał decyzję odmowną, wszyscy 

byliby zadowoleni. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, też byłaby skarga.  

Radna Halina Bardadin – jedna. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - też była by skarga, bo 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - bardzo trudne decyzje naprawdę.  

Radna Halina Bardadin –  no bardzo trudne. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo ja się cieszę z jednej rzeczy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - porozumienie miedzy sobą a wójtem i za 

chwilę znowu to samo będziemy robić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pójdzie wójt i tak do sądu. Szanowni Państwo w sądzie 

sprawa była następująca trzykrotnie pobory krajowe. Niestety no życie kosztuje. 4x3 to jest 

12 razy rozpraw naście to razy 12 to policzcie sobie. 

Radna Halina Bardadin - panie wójcie nie bardzo rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego 

decyzja nie została wydana w terminie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - już pani mówię. Sąd nałożył decyzję, wydać w ciągu 30 

dni. Trzeba było odnowić postępowanie, trzeba było poinformować strony na 21 dni że jest 

postępowanie, później trzeba było wydać decyzje. Decyzja się uprawomocnia po 14 dniach i 

stąd decyzja została załatwiona 4 czy tam którego, na początku kwietnia.  

Radny Ignacy Janczuk - to trzeba było tam wnioskować o przełożenie czasu. 

Radna Halina Bardadin - o przełożenie terminu do sądu.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jak już termin biegł, no 

Radna Halina Bardadin - ale zaraz, zaraz panie wójcie, no na przyszłość już. Jeżeli sąd 

nakazał wydać w przeciągu 30 dni decyzji tak? Jeżeli pan wie że 21 dni coś tam, że 14 dni 

musi się uprawomocnić, to już wiadomo że ponad 30 dni należałoby napisać do sądu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale tam nie mówię wszystkiego. Bo tam jest zapis jeszcze 

w KPA że przy skomplikowanych sprawach to jest 2 miesiące. No i dlatego poszło do sądu. 

Radna Halina Bardadin - a to widzi pan, wójt popełnił błąd dlatego że, gdyby pan wójt to co 

pan teraz powiedział, że pan wójt ma wiedzę że w ciągu 30 dni nie wyda pan decyzji tak jak 

mówi KPA, więc pan powinien strony poinformować o przedłużeniu, o  niezałatwieniu sprawy 

w terminie. To jest KPA i wysyła pan, zawiadamia pan strony, ze względu na skomplikowaną 

sprawę że pan się nie wyrobi. Zawiadamia pan strony o niezałatwieniu sprawy w terminie, 

tak zgodnie z KPA. I wtedy gdyby pan powiadomił, to ma pan prawo, to wtedy nie byłoby 

odwołania od tej jednej strony. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy nawet gdyby było to 
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Radna Halina Bardadin - to by było nie ten  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zgadza się, ma pani rację. 

Radna Halina Bardadin -  nie zawiadomił pan o niezałatwieniu sprawy w terminie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - w tej chwili wróciliśmy do punktu wyjścia. 

Ludzie są rozgoryczeni, czują się zlekceważeni, płaczą. 

Radna Rady Halina Bardadin - ale my mamy prawnika, tak? Mamy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. 

Radna Halina Bardadin - bo KPA nie każdy się zna. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie każdy się zna. Tutaj tak jak mówię. 

Radna Halina Bardadin - tak. Ale jest tak, że powinniśmy  wiedząc, że nie załatwimy w ciągu 

30 dni musimy pilnować. Wysyłamy o niezałatwieniu, podajemy dlaczego i podajemy mniej 

więcej w jakim terminie sprawa będzie załatwiona. I wtedy byśmy nie mieli żadnego 

odwołania. Problemu nie rozwiąże, ale to jest 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale rada w każdym bądź razie wie, że taka 

rzecz po prostu miała miejsce. I jakieś konsekwencje tego, będą na pewno. Czy jeszcze 

jakieś sprawy Państwo macie? Dziękuję bardzo.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska 

zamknęła obrady VIII Sesji Rady Gminy o godzinie 13 : 25 
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