
Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 
 

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

z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 25 czerwca 2015 roku w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Elwiry Hulińskiej – 

Przewodniczącej Rady Gminy. 

Obrady rozpoczęły się o godzinie  10: 00  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - otworzyła obrady X Sesji Rady Gminy, powitała 
sołtysów, radnych, panią redaktor z „Tygodnika Siedleckiego”, Skarbnik Gminy oraz Wójta 
Gminy. Stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 14 radnych.            
W załączeniu lista obecności radnych. Nieobecny radny Piotr Niedźwiedziuk – nieobecność 
usprawiedliwiona. 

Następnie przedstawiła porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4. Podziękowania sołtysom za długoletnią służbę na rzecz społeczeństwa. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za okres 2012-2014r. oraz prognoza na 2015r. 

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r.: 
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania 
planu finansowego instytucji kultury – biblioteki oraz sprawozdania o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2014 r., 
- przedstawienie sprawozdania finansowego gminy, 
- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy 
Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014., 
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy z wykonania budżetu za 2014 r., 
- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 
- d y s k u s j a  
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r., 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2014 r., 
8. Podjęcie uchwały w sprawie: 
- zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015 – 2018 - 
zmian w budżecie gminy na rok 2015, 
- przyjęcie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy, 
- wyrażenie zgody na przekazanie składki mienia komunalnego. 
9. Wnioski i interpelacje radnych. 
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
11. Sprawy różne i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Porządek obrad przegłosowano. Wszyscy radni byli za porządkiem obrad.  

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

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

Protokół został jednogłośnie przyjęty bez zmian. 
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Ad.pkt.4.p.p. Podziękowania sołtysom za długoletnią służbę na rzecz społeczeństwa. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bardzo bym prosiła, ponieważ mamy 

zaproszonych gości, dzisiaj jest taka uroczysta Sesja Rady Gminy. Mamy zaproszonych 

panów sołtysów i chcielibyśmy wyrazić naszą szczególną wdzięczność dla dwóch panów, 

którzy przez bardzo długi okres czasu piastowali swoje funkcje. Bardzo byśmy prosili pana 

Eugeniusza Kiryluka tutaj do nas i pana Alfreda Żaboklickiego. 

Podziękowanie dla Szanownego Pana Alfreda Żaboklickiego pełniącego funkcję sołtysa w 

latach 1989 – 2007 i 2011-2015 oraz dla Szanownego Pana Eugeniusz Kiryluka pełniącego 

funkcję sołtysa w latach 1974 – 2015 i pełniącego funkcje Radnego Gminy w latach 1990 – 

1994 Wójt Gminy Stara Kornica z pracownikami, oraz Radą Gminy Stara Kornica składają 

serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę pełną zaangażowania mającą na celu 

dobro społeczności lokalnej jak i wszelkiej inicjatywy podejmowanej na rzecz rozwoju Gminy 

Stara Kornica. Pozostając z wyrazami pamięci życzymy wiele zadowolenia płynącego            

z poczucia dobrze wypełnionej służby, oraz sukcesów w realizacji przyszłych zamierzeń.    

Pan Eugeniusz Kiryluk – Szanowni Państwo myślę, że ten przepływ informacji będę miał      

z pierwszej ręki, życzyłbym tylko tego, żeby przepływ informacji, jakie będę dostawał,           

że będą to same dobre informacje. Nie tylko rady, wójta i pani tylko była coraz lepsza ze 

względu na to żebyśmy mieli to odczucie, że to jest dla dobra Gminy. Więc jeszcze raz 

serdecznie dziękuje. No, bo to tak w woli nieścisłości w tym, co wy tu macie, nie 

wspomnieliście kiedyś byłem Przewodniczącym Rady no, ale pani. Myślę, że my już 

opuścimy na szampana idziemy. 

Ad.pkt.5.p.p. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w kilku zdaniach powiem o tym, co się działo na terenie 

gminy, gdzie uczestniczyłem i na jakich spotkaniach. Odbyła się kilka dni temu debata 

społeczna organizowana przez Komendę Policji Powiatowej w Łosicach, tam był zaproszony 

pan wojewoda, Komendant Wojewódzkiej Policji z Radomia, głównym tematem spotkania to 

była sprawa bezpieczeństwa na terenie powiatu i mazowsza w tych informacjach, jakie były 

przekazane nasz ten powiat może się poszczycić, że tak powiem, że przestępczość nie 

wzrasta, utrzymuje się na tym samym poziomie w zależności tylko, od jakich rodzajów            

i zdarzeń. Od pierwszego spotkania odbyły się tematy: przestępczość, narkomania i na 

wnuczka. Faktycznie takie miejsca w Polsce mają, gminy, powiatu jeden czy dwa przypadki 

właśnie, że ktoś tam zadzwonił do starszej osoby na wnuczka z prośbą o pożyczenie 

pieniędzy. Jeżeli chodzi o sprawę narkotyków, narkomani to praktycznie ten temat już od 

kilku lat narasta i jest to, że tak powiem temat z tego, co widać rozwijający się. Wszystkie 

służby tak jak u nas w szkole, tak jak służby w powiatowej policji będą dokładać 

maksymalnie starań, aby z tym sobie poradzić, żeby to zjawisko się nie rozprzestrzeniało. 

Zakończyliśmy rozliczenie naszej głównej inwestycji modernizacja wodociągowa Nowa 

Kornica, budowa przydomowych oczyszczalni, wszystkie formalności zostały dopełnione 

ostatnio tam jeszcze uzupełnialiśmy, złożyłem wniosek w ostatnim czasie o płatność, tak     

że z tego co rozmawiałem ze służbami będzie podlegał weryfikacji, bo w tej chwili jeszcze 

nie ma takiego nasilenia. 

Radna Ewa Szydłowska – już jest wystawiona faktura? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiem Państwu kolejną rzecz. Tak, zostały inwestycje 

zamknięte mówiłem o złożonym wniosku o płatność, faktury zostały popłacone, tak jak tutaj 

Państwa informowałem. 

Radna Ewa Szydłowska – czyli z datą czerwcową? Przepraszam, że przerywam, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – faktury zostały zapłacone w terminie, tak jak tutaj Państwa 

informowałem rozliczenie tej inwestycji poszło przy udziale środków pomostowych z BGK ten 

temat został załatwiony w bardzo szybkim czasie. Nie było potrzeby jeżdżenia 5 razy, tak jak 

ktoś sugerował wójtowi. Popłaciliśmy te inwestycje, mamy rozliczoną. Powiem pani tak,       

bo pani pyta czy popłacone,  

Radna Ewa Szydłowska – znaczy data wystawienia faktury, to jest czerwcowa?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – kwietniowa, albo początek maja. Powiem pani inaczej, 

aby złożyć wniosek o płatność wszystkie faktury muszą być zapłacone.  

Radna Ewa Szydłowska – mi chodzi o VAT, zwrot VAT będzie kiedy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – VAT będzie rozliczany w najbliższych miesiącach.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – deklaracja VAT została złożona za miesiąc maj, ponieważ 

28 maja poszły faktury, były opłacone 28 maja. W maju wpłynęły do nas wystawione z datą 

kwietniową, wpłynęły do nas w maju 28 maja,  

Radna Ewa Szydłowska – czyli w czerwcu. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak, teraz już do Urzędu Skarbowego złożyliśmy o zwrot 

tam 588.000,00 zł.  

Radna Ewa Szydłowska – czyli w sierpniu będzie, tak? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak, tak. W sierpniu, 

Radna Ewa Szydłowska – i to będzie na rachunek ten podstawowy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – podstawowy gminny. 

Radna Ewa Szydłowska – a to będzie jakoś w budżecie ujęte? Jak to jest, zwrot VAT? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – VAT nie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – VAT tylko wpływa na płynność finansową, rozliczenia 

budżetowe kilka się zmieniały tam niektóre były zapisane, które mamy wprowadzone do 

budżetu na 2015. 

Radny Leszek Muszyński – po zapłaceniu rachunków teraz nastąpi jeszcze odbiór 

techniczny? Czy odbiór, jako całość? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie układ jest taki, że zakończymy inwestycje, robiony jest 

odbiór, protokoły po protokołach dopiero wykonawca wystawia fakturę, ja opłacam fakturę, 

dopiero mogę składać wniosek o zwrot środków. 

Radny Leszek Muszyński – można powiedzieć, że mogą być uwagi do odbiorów inwestycji.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na pewno Szanowni Państwo z tym się trzeba zmierzyć, 

przy takiej inwestycji i przy takiej wartości będzie kontrola. To jest na 1000 % będę miał 

kontrolę i trzeba będzie się przygotować bardzo dobrze, żeby to wszystko, że tak powiem 

wypadło dobrze. To jeszcze przede mną taka czynność jest na pewno. To będzie na pewno 

na przełomie lipca, sierpnia. Tak, tutaj o inwestycji tej, przydomówki i modernizacja ujęcia 

wody to już Państwa poinformowałem. Tak jak była wzmianka wcześniej, tam środki 

zabezpieczone na dokumentację, zrobiliśmy dokumentacje, jaka była niezbędna do wniosku. 

Złożony został wniosek na te solary, tak, że czekamy teraz na weryfikację i listę rankingową. 

Była sprawa poruszana tutaj na ostatniej sesji, też trzeba sobie jasno powiedzieć na ostatniej 

sesji, że wójt nie uczestniczy, że nie bierze aktywnego udziału na spotkaniach zarządu. 

Wyjaśniam radnym taką rzecz, Szanowni Państwo, byłem na Zarządzie Powiatu, byłem 

zaproszony, była pani przewodnicząca i rozmawialiśmy w kwestii inwestycji, które są 

planowane, albo inaczej powiem; te, które wójt zgłaszał chociaż była mowa o tym, że papiery 

można sobie wrzucić do kosza, właśnie były poruszane wszystkie inwestycje, które wójt chce 

aby były robione na terenie gminy, na majątku powiatowym czego oczekują mieszkańcy.         

I powiem z przykrością Państwu, były poruszane te wszystkie sześć inwestycji, które pisałem 

i zwracałem się do powiatu od 2013 - 2014 roku na ten moment powiat nie ma środków        

na żadne zadanie inwestycyjne. Tutaj pani przewodnicząca była tak jak zawsze, mówiłem      

w trakcie roku, jeżeli zmieni się sytuacja i będziecie mieli wolne środki inwestycyjne to ja 

jestem otwarty tak zrobić, żebyśmy nawet zrobili na wczoraj dokumenty i wszystkie papiery 

tak, żeby te inwestycje przeprowadzić powiatową na terenie gminy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak, jeżeli ja mogę, zaproszono nas              

w zasadzie tylko po to aby nam powiedzieć, że ani w tym roku, ani w przyszłym roku powiat 

nie ma pieniędzy na żadne inwestycje drogowe na terenie Gminy Stara Kornica. Owszem 

jakieś remonty bieżące jak najbardziej pan Budrewicz zadeklarował, jeżeli chodzi                   

o przepusty, o jakieś tam bieżące drobne sprawy, jakieś dziury jak najbardziej. Natomiast, 

jeżeli chodzi o drogi powiatowe, to nie.  

Radny Leszek Muszyński – która gmina z dotacji dostała najwięcej? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mówimy, o czym? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  o powiecie.  

Radny Leszek Muszyński – o powiecie, która gmina,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –   jeszcze  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jest jedyna inwestycja na powiecie wpisana do budżetu to 

jest na gminę Olszanka, albo Huszlew.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  jedyna.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jest jedyna inwestycja drogowa, która będzie 

przeprowadzona na ten moment. Tutaj jeszcze warto powiedzieć, w kontaktach służby, 

zarząd informował nawet, tak jak pani przewodnicząca mówiła w tym roku i następnym 

będzie ciężko, bo są instrumenty, RIT-y, oni będą tym się zajmować. Powiedziałem, że jeżeli 

będą robić w RIT-ach, to przecież są jeszcze inne możliwości pozyskiwania środków na 

drogi.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy zadeklarowaliśmy z wójtem, że jeżeli 

kiedyś powiat by jakieś pieniądze wygospodarował i chciał u nas robić gmina jest otwarta na 

wszelkie propozycje.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak do tej pory.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak jak do tej pory będziemy dokładać i robić, 

no bo nie. Niestety, wręcz ani wicestarosta powiedziała nam, że ponieważ powiat do oświaty 

w tym roku musi dołożyć 1.000.000,00 zł, nie ma szansy na to, żeby jakieś inwestycje 

drogowe były. Co się z tym wiąże, właśnie chciałam powiedzieć, tak wręcz z pretensją trochę 

do nas z Kornicy do szkół średnich na terenie powiatu do Łosic idzie 4 dzieci. Czworo dzieci 

dosłownie gdzie z Olszanki 95 % za dzieckiem uciekają pieniądze. 

Radny Wiesław Maciejuk – u nas prywatnie będą się uczyć.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie wiem gdzie u nas idą. Wiecie Państwo ja 

upominałam od razu, że to jest sprawa zaniedbań z dojazdami dzieci. Dzieci nie miały, czym 

dojeżdżać i jeździły do Białej, do Janowa. Wtedy, kiedy monitowaliśmy dojazdy i nikt nas nie 

chciał słuchać, bardzo szybko się okazało, że każde dziecko jest na wagę złota. I jeszcze 

jedna sprawa dla mnie taka dość przykra, ja bardzo proszę o uwagę. Chciałabym podkreślić 

jedną sprawę, gdzie zwrócono nam uwagę, żebyśmy się zastanawiali czego chcemy.           

Bo panie Mateuszu, jeżeli uzgadniamy coś i piszemy wniosek do powiatu to, żeby to było 

nasze, wspólne, rady a nie przemyślenia jednej osoby i później nam się to wytyka. My jako 

rada nie podjęliśmy uchwały, ani decyzji o przekwalifikowaniu drogi  

Radny Mateusz Leszczyński – no nie, ale wniosek był.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  ustny.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i okazuje się, że to pana prywatny wniosek. 

Radny Mateusz Leszczyński - teraz wprowadzacie Państwo w błąd, pan wójt pisał wcześniej 

do powiatu i teraz 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – pisał, ale cały czas mówiliśmy  

Radny Mateusz Leszczyński – o przekwalifikowaniu pokazywał pisma  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – cały czas mówiliśmy o remontach. I mówmy 

o tym i tego się trzymajmy. Ustalajmy najpierw, z czym wychodzimy na zewnątrz.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale mówili cały czas, że się nie da.  
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Radny Mateusz Leszczyński – da się tylko trzeba chcieć. 

Radny Ignacy Janczuk – tak tylko tu Mateusz ma tam racje, bo cały czas było nam tu 

wmawiane, że się nie da. 

Radny Mateusz Leszczyński – wszystko się da zrobić.  

Radny Ignacy Janczuk – a jednak się da.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  ale co się da? Przecież pismo było od dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych, że nie można tej drogi przekwalifikować na tym odcinku. 

Radny Mateusz Leszczyński – ale może właściwości tej drogi na rzecz remontu, jaki problem 

macie z tym? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale przecież tłumaczę 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – kategoria rozwiązania,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie mieszajmy pojęć. Owszem remont jest 

za nasze pieniądze, tylko i wyłącznie,  

Radny Mateusz Leszczyński – no tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w 50 % jak najbardziej  

Radny Mateusz Leszczyński – można i w 100 % zrobić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ustaliliśmy, że owszem remontujemy tak jak 

wszystkie inne gminy w 50 %. Nie wychodźmy przed szereg, róbmy tak jak robią inni, 

dostosowujmy się. Bo jak my zaczniemy w 100 % robić powiatowe drogi to nic nam nie 

zostanie.  

Radny Mateusz Leszczyński –  te drogi powiatowe są dla ludzi a nie dla powiatu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale jeżeli chodzi o Wygnanki to pan 

Budrewicz powiedział, bo ja się upominałam o Wygnanki, Dubicze, o te drogi o których 

Państwo mówicie. Ale jeżeli chodzi o Wygnanki to pan Budrewicz mi zarzucił, że pani nie 

wie, o czym pani mówi ja znam swoje drogi. Na drodze na „Malinowo” w Wygnankach to jest 

droga owszem gruntowa boczna, ale bardzo dobrej, jakości.   

Radny Mateusz Leszczyński – jak ludzie sami to naprawili to jest dobrej jakości. Zapraszam  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale, mamy dużo punktów dzisiaj, tak            

że zakończmy temat i proponuje przejść dalej.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo był temat poruszany i jest w budżecie 

zapisany, jeszcze nie dokonałem wyboru kosiarki w tej chwili, poszła kosiarka z wynajmu         

i kosi wszystkie pobocza przy drogach gminnych, to było na komisji wspomniane.                  

Z programu Urzędu Marszałkowskiego nabędziemy dziewięć komputerów i jeden skaner.        

To będą nowe urządzenia o nowych parametrach technicznie najwyższych. Wartość zakupu 
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jednego urządzenia to tam niecałe 1.000,00 zł, 800, 00 zł, czy 900, 00 zł to jest 

współfinansowane ze środków unijnych gmina dokłada do tego tylko 15 %. W między czasie 

też mówiłem, gmina pozyskała trzy samochody, jeden do OSP Rudka drugi na Nową Kornicę 

to był Volkswagen. W tej chwili wójt kolejny samochód sprowadził Forda Transita, który 

będzie prawdopodobnie służył gminie, zobaczymy, w jakim to układzie. To są samochody nie 

stare, bo to jest rocznik 2004 – 2006 w bardzo dobrym stanie. Te samochody, które były to 

już były bardzo wiekowe i już wymagały dużych remontów i napraw.  

Rzecz następująca odbyło się walne zgromadzenie udziałowe PKS Łosice, powiem Państwu 

skrótem tak jak pani przewodnicząca mówiła w kontekście młodzieży w szkołach średnich     

w Łosicach. Kolejny rok PKS Łosice 2014 zaczął stratą 205.000,00 zł. 205.000,00 zł to jest 

strata już któraś tam z rzędu po kolei i tam sytuacja też jest trudna. Ponieważ tak jak 

Państwu mówiłem 205.000,00 zł straty, nie można w nieskończoność tej straty generować       

i trzeba myśleć mocno jak postąpić, żeby zlikwidować straty. A generalnie straty są 

spowodowane jednym i wyłącznie tylko działaniem, chodzi, powiem Państwu wprost o te 

kursy PKS, który jeździ 9,11,12, 1. Popołudniami, bo generalnie PKS ma dodatni wynik na 

przewozach szkolnych na przetargach itd. Tak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o PKS. My tam 

mamy 4,7 udziału to tam nasz głos praktycznie się nie liczy. Głównymi udziałowcami są 

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice oraz Starostwo Powiatowe.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a my mamy jeszcze udziały?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, ale jeszcze procedura nie została, my podjęliśmy 

uchwałę o przekazaniu, powiat  uchwałę o przejęciu i dopiero aktem notarialnym można było 

przekazać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale panie wójcie to trzeba jak najszybciej 

zrobić.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jak podjęliśmy uchwałę, że przekazujemy no 

to trzeba zrealizować to.  

Radna Halina Bardadin – no oczywiście przecież to już dawno było.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bo za chwilę będziemy musieli im dokładać 

do straty.  

Radna Halina Bardadin – będziemy musieli im dokładać a nie mamy, z czego.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na walnym mówiłem, ale ten temat nie był podjęty. 

Zapisałem będę monitował, dlaczego nie poczynają żadnych środków żeby działać. Jedna 

jeszcze rzecz, żeby Państwu czasu nie zabierać, odbyło się też w międzyczasie walne 

zgromadzenie udziałowców Gminnej Spółdzielni Stara Kornica, był wójt zaproszony była 

pani przewodnicząca. Tu na komisji była o tym wzmianka, jest pismo w tej chwili o kolejne 

odroczenie podatku.  

Radna Ewa Szydłowska – ale panie wójcie to było co? 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – walne zebranie GS „SCh”. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – walne zebranie udziałowców GS. 

Radna Halina Bardadin – GS ? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zebranie udziałowców Gminnej Spółdzielni Stara Kornica. 

Radna Ewa Szydłowska – czy wójt jakoś rozmawiał, właśnie na ten temat ich sytuacji? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wie pani to są czynności wewnętrzne, merytoryczne, my 

byliśmy poproszeni tylko jako goście, przysłuchiwaliśmy się tylko temu zebraniu, jakieś 

informacje wiemy, możemy potwierdzić, że w tej chwili GS ma trudną sytuację.  

Radna Ewa Szydłowska – ale czy oni podejmują jakieś działania, żeby wyjść z tej trudnej 

sytuacji? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no nie za bardzo pewnie, powiem Państwu inaczej            

z mojego punktu widzenia tak jak rozmawialiśmy ich działalność praktycznie skupia się do 

działalności rynkowej tylko na naszej gminie. Działalność jest prowadzona tylko na terenie 

naszej gminy. Na pewno jest sytuacja lepsza, bo straty, które mają to są stare z poprzednich 

okresów, ostatnie ich straty generują się na poziomie kilkunastu tysięcy złotych.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie dużo mają ostatnio.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie dużo. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy to co ich obciąża to są zaległości.  

Radna Ewa Szydłowska – a te przekazanie w Szpakach? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – oni proponują to tak jak pani prezes                 

i wszyscy Państwo, którzy na tym zebraniu byli, proponują wręcz proszą mają taką sytuację 

bardzo napiętą w tej chwili, żeby wdrożyć to przejmowanie budynków.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - baza  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bazy na Starych Szpakach. W zamian za 

zadłużenie.  

Radna Halina Bardadin – to, co w piśmie podejmowali.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to jest dla nas do zastanowienia się sprawa. 

Państwo musicie się wypowiedzieć.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – takie czynności dokonuje rada, wójt. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – za salą tak, za świetlicą.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – cała baza za salą, za remizą. Były sprawy w sądzie           

z poprzedniej kadencji, gdzie obroniłem, bo GS składa pozew o przejęcie gruntów poprzez 
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zasiedzenie. Gdyby przejął grunt poprzez zasiedzenie na dzień dzisiejszy nie mielibyśmy 

żadnego, że tak powiem oddziaływania. W tym momencie grunt został własnością gminy, 

budynki ich, jeżeli doszłoby do rozliczenia, to rozliczalibyśmy się za zaległy podatek              

w strukturze do wartości tych budynków. Wyszacowali, trzeba by było zobaczyć, jaki jest 

jego stopień zużycia na skali rynkowej by było podstawą do rozliczenia.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - cały czas mówią o tym, że zatrudniamy 30 

osób, ludzie pracują.  

Radna Halina Bardadin – tyle lat.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – także na pewno nie będą  

Radna Halina Bardadin – my musimy tutaj poważnie podejść do tematu, żeby pomóc im 

utrzymać jeszcze te miejsca pracy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a czy coś robią w tej kwestii trudno nam 

powiedzieć.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – działają tak jak mówiłem tylko na terenie gminy.  

Radny Leszek Muszyński – te samochody, co pozyskane zostały to za kwotę 1,00 zł, czy to 

są kwoty 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nieodpłatne. 

Radny Leszek Muszyński – nieodpłatne? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Koszt dostosowania i rejestracji tylko jest płatny.  

Radny Ignacy Janczuk – ale rejestracja, ubezpieczenia są płatne za te wszystkie 

samochody.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no ja powiem tylko nieodpłatne, ale rejestracja, 

ubezpieczenie każdy pojazd musi mieć. Z tym że powiem Państwu będą likwidowane starsze 

gorsze jeżeli chodzi o liczby samochodów zarejestrowanych to będę płacił OC i paliwo nie 

będę zwiększał. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wymieniamy tylko na nowe. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na młodsze. 

Radny Ignacy Janczuk – ale ja mam ogłoszenie tak na bieżąco. Dlaczego pan wynajął tam 

kosiarkę do koszenia rowów, a niekupiona została tam własna? Dlaczego pan generuje tam 

koszty coraz większe tej gminy chciałem tak spytać? Kosiarkę to można kupić za jeden dzień 

a za tydzień to może pan zastawić ten cały plac tam kosiarkami. Ile będzie kosztowało 

koszenie dróg gminnych przez tą firmę wynajętą?  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – kilka tysięcy złotych, może dwa do trzech tysięcy, czterech 

tysięcy złotych.  

Radny Ignacy Janczuk – pan normalny jest, pan uważa? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a zakup nowej kosiarki to, jaka jest cena? 

Radna Halina Bardadin – 25.000,00 zł było, ale, 

Radny Ignacy Janczuk – ale to jest kosiarka na zawsze a teraz mając własny sprzęt, 

własnych ludzi nas by kosztowało 300,00 zł, może 500,00 zł, paliwo tylko i wyłącznie.          

Kto panu zlecił, czy pozwolił na taki ruch niech pan mi odpowie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, sam podjąłem taką decyzję  

Radny Ignacy Janczuk – gdzie kosiarkę się kupuje w jeden dzień.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, ale żeby kupić trzeba przeprowadzić rozeznanie,     

nie tylko rynkowe, ale techniczne. 

Radny Ignacy Janczuk – panie wójcie ta kosiarka będzie dalej kosztowała tyle samo plus to, 

co pan wydał teraz te 5.000,00 zł. Rozumie pan? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a kosiarki te, które są, jaką potrzebują moc pracy? 

Radny Ignacy Janczuk – pan mnie tym nie zaskoczy, ja to wszystko wiem. Do tego traktora 

jest odpowiednia kosiarka i do tego Zetora bez problemu kupujesz kosiarkę. Bez problemu 

najmniejszego. Rozumie Pan? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no przeglądałem, katalogi sprawdzałem,  

Radny Ignacy Janczuk – to niech pan się doradza ludzi, bo ludzie trochę się znają na tym.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak rozmawiałem z ludźmi, którzy używają te maszyny, 

koszą na co dzień. Do koszenia taką kosiarką nie rotacyjną na bęben tylko na inny układ,   

tak żeby jak najmniej podlegała awarii to trzeba minimum 90 KM.  

Radna Halina Bardadin – kosiarka miała być zakupiona, już rozmawiamy o kosiarce od kilku 

lat.  

Radny Mateusz Leszczyński – nawet przeszła przez uchwałę kosiarka. Uchwała podjęta na 

kosiarkę.  

Radna Halina Bardadin – do końca ubiegłego roku wójt dostał ultimatum. Zobowiązał się 

kupić do końca 2014 roku kosiarkę. Kosiarka nie została zakupiona. Teraz w budżecie na 

2015 rok, pani Aniu jest plan zakup kosiarki? Więc o czy my rozmawiamy trzeba kupić tą 

kosiarkę i nie generować kosztów tak jak 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy ja mogę? Bo my tylko tak odbiegamy od 

tematu i w czasie.  



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 
 

Radny Ignacy Janczuk – nie, my jesteśmy w temacie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  ale słuchajcie Państwo. Jeżeli chodzi o tą 

kosiarkę, była podjęta uchwała, miała być zakupiona, nie była. To, że wójt wynajął tak że, 

może spokojnie do tego podejdźmy. Zobaczmy ile będzie nas kosztowało koszenie tych 

poboczy wynajęta kosiarką.  

Radny Ignacy Janczuk – wójt tylko nie chce nam powiedzieć przecież on ma tą umowę.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – może być tak, liczmy jak gospodarze.       

Nie kierujmy się emocjami, a może być tak, że wynajęcie tej kosiarki będzie korzystniejsze, 

niż zakup. Ale ja nie mówię, że będzie.  

Radna Halina Bardadin – Elwira, jeżeli kupimy kosiarkę będzie nam służyła na ileś lat.           

A co roku wynajmować firmę, ile razy w roku kosicie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – raz, dwa.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – na razie pierwszy raz kosimy.  

Radna Halina Bardadin – dwa razy przez ileś lat, to nam się to w ogóle nie opłaca,               

bo kupimy raz zapłacimy i będziemy mieli swoją.  

Radny Mateusz Leszczyński – a ja mam pytanie, po co uchwała została podejmowana skoro 

nie została wykonana i po co 

Radna Halina Bardadin – wydajemy pieniądze po prostu nie gospodarnie i tyle.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – znaczy nie wydaliśmy jeszcze 25.000,00 zł, wydamy. 

Oczywiście, że ja mam ustaloną stawkę za ile tylko nie powiem ile, bo dopiero koszą, 

policzą, pomierzą i dopiero powiem, jaka wyszła wartość ile kilometrów.  

Radny Ignacy Janczuk – ile liczą z metra czy tam z kilometra? Proszę mi podać. No śmiało.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jak będę miał koszty, wystawię panu informację. 

Radny Ignacy Janczuk –  nie będziemy się bawić w takie ciuciubabki, konkretnie ile z metra? 

Proszę mi to powiedzieć w tej chwili.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –   to wójt wynajmował i za godzinę, za metr  

Radny Ignacy Janczuk –   niech pan powie, przecież pan ma to w głowie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie mam w głowie. Bo to były stawki za godzinę,       

za m2  lub metr bieżący.  

Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski - jak się nie robi to jest niedobrze jak tylko 

zacznie coś się robić to od razu robi się dym.  

Radny Ignacy Janczuk –  nie, nie robi się dym, ta kosiarka miała być od początku roku. 

Sołtys wsi Kornica Kolonia Stanisław Latek – Wilkowyje 
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Radny Ignacy Janczuk – teraz troszeczkę nas obrażacie, bo tak my uzgodniliśmy, że na 

początku roku kosiarka ma być, mają być koszone rowy. Kosiarka ma kosztować 25.000,00 

zł i wójt wyda teraz 5.000,00 zł  

Radna Halina Bardadin – tak nie może być.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – stawka ustalona 0,06 zł za metr bieżący.  

Radna Halina Bardadin – 6,00 zł? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 0,06 zł za metr bieżący.  

Radny Stanisław Wielgórski - to się nie opłaca swojej kosiarki kupować.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dlatego ja mówię, żebyśmy podchodzili do 

tego bez emocji. Proszę o ciszę, tu nie ma w tej chwili o co się kłócić.  

Radny Ignacy Janczuk –  może 0,60 zł. Jeszcze bym może był w stanie, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i właśnie, dlatego ja mówię poczekajmy. 

Zobaczymy, jakie to będą koszty, wtedy będziemy się wypowiadać.  

Radny Mateusz Leszczyński – po mojemu to będzie tak samo jak z parkiem było 300            

a wyszło 700. 

Radna Halina Bardadin – a wójt miał nam przedstawić rozliczenie.  

Radny Ignacy Janczuk –  kosiarka już powinna być. Dwa miesiące temu już powinna być i to 

wszystko i nie ma, o czym tam dyskutować.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie ma, o czym dyskutować,  

Radny Ignacy Janczuk – nadal są generowane koszty dla gminy. Gdzie mamy własne 

traktory, własnych ludzi,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo oczywiście to pewnie była uchwała 

przyjęta pewnie, pani Aniu koniec kwietnia, początek maja wprowadziliśmy. Rozmawiałem, 

katalogi też zostały ściągnięte, rozmawiałem z firmami, które koszą, też dowiadywałem się 

jakie maszyny, jaki sprzęt. Tak, że jeżeli człowiek kupi to choćby sprzęt kosił to jego nie 

naprawiał po przejechaniu kilometr, dwóch, bo na poboczu różne rzeczy są. Kosiarki 

kosztują, tak jak tutaj były rozmowy pytałem jak będę kupował to wystąpię z zapytaniem 

ofertowym, około 25.000,00 zł pionowa bez wysięgnika, jeżeli z wysięgnikiem to kosztuje 

dwa razy tyle, ponad 40.000,00 zł.  

Radny Ignacy Janczuk – ale nam nie potrzebna jest z wysięgnikiem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja tylko mówię, jaka jest cenowo. Wie pan potrzebna nie 

potrzebna, większość dróg mamy, gdzie jest pobocze poziome, ale też mamy drogi nie będę 

wymieniał gdzie jest rów, tak. Akurat tą poziomą nie wykosi rowu, tak jak koszą przy drodze 

wojewódzkiej czy powiatowej, tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zamknijmy teraz temat kosiarki. Przejdźmy 

dalej, jeżeli skończy się to wójt przedstawi ile kosztowało.  



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 
 

Radna Ewa Szydłowska – fakturę.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, fakturę oczywiście, że tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – przechodzimy do następnego punktu.  

Ad.pkt.6.p.p. Ocena zasobów pomocy społecznej za okres 2012-2014r. oraz prognoza 

na 2015r.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dostaliście Państwo materiały, zapoznaliście 

się Państwo z tymi materiałami? Jakieś uwagi?  

  

Radna Ewa Szydłowska – ja mam jedno, jak spadło było 3, potem 1. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale mówimy o projektach? 

Radna Ewa Szydłowska – projekty co GOPS  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – były 3 projekty tam były prawo jazdy, był taki trzyletni 

cykliczny, który się ciągnął do przekwalifikowania  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy trudno powiedzieć to by pani Beata 

musiała. Myślę, że to się wiąże z tym, że taki okres teraz jest w ogóle na te projekty  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja powiem tak, przyszedłem to robił GOPS, co roku jeden 

dwa projekty, koniec okresu programowania, środki były wyczerpane i stąd w ostatnim 

czasie już tych projektów było mniej. Wiem, że był kontynuowany duży projekt po kilkaset 

tysięcy złotych, który się zakończył w 2014 roku bo były rozliczenia składane  na rozliczenie 

tematu.  

Radna Ewa Szydłowska – i nie prognozują, że więcej będzie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę, na pewno pani dobrze wie jakie jest okres 

programowania 2014-20 też jest na kapitał ludzki środki do pozyskania, a to było właśnie        

z kapitału ludzkiego, te wszystkie programy, które robił GOPS.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – panie się starają ze środków i różnych 

programów, mieć bardzo dużo ja myślę, że w przyszłym programowaniu  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 3 programy nawet na samochód osobowy, kurs na 

koparko - ładowarkę, coś tam jeszcze, ileś tam było takich dla kobiet zajęć do szkolenia,       

że tak powiem, żeby zaktywizować te osoby.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze jakieś pytania? Jakieś uwagi do 

tego sprawozdania.  

Ad.pkt.7.p.p. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok: 

- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania                    

z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki oraz sprawozdania    

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć za 2014 r., 
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  -    przedstawienie sprawozdania finansowego gminy, 

  -   zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r., 

  -  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2014 r., 

-   zapoznanie z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

-     d y s k u s j a, 

-   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r., 

-  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2014 r. 

 

Skarbnik Anna Blondyk – Zarządzeniem numer 15 z 31 marca 2015 roku Wójt Gminy Stara 

Kornica opracował sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stara Kornica, z wykonania 

planu finansowego instytucji kultury, z mienia komunalnego i z Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stara Kornica. Zarządzenie wraz ze sprawozdaniem zostało przekazane 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która na podstawie sprawozdania podjęła uchwałę           

w sprawie wydania opinii o przedłożonym wniosku Stara Kornica sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy za 2014 rok. Budżet Gminy na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy 

30 grudnia 2013 roku Uchwałą numer XXXVII/2009/2013. Zostały przyjęte wielkości budżetu 

dochody w wysokości 17.362.981,00 zł, wydatki 17.352.548,18 zł. W trakcie roku wielkości te 

ulegały zmianom poprzez zmiany budżetowe podejmowane Uchwałami Rady Gminy, oraz 

Zarządzeniami Wójta Gminy. Zarządzenia Wójta Gminy 153,157 z 29 kwietnia, 23 maja, 

większość zmian jest dokonywana Uchwałami Rady Gminy. Budżet został uchwalony           

w wielkości deficytowej w kwocie 3.032.142,95 zł, wielkość ta planowana była pokryciem 

nadwyżką budżetową 2.960.956,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 71.185,00 zł. Rok 

2014 zamknęliśmy deficytem budżetowym w wysokości 381.629,40 zł. Ogólnie budżet po 

stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 82.06 %, natomiast po stronie wydatków 

72,41 %. Odchylenia ze spraw istotnych to, że pożyczka, którą posiadaliśmy zaciągnięto        

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie została 

spłacona w całości, jej stan zadłużenie gminy na 31 grudnia wynosi 0. Gmina również nie 

udzielała żadnych pożyczek innym jednostką samorządu terytorialnego. Stąd też te nasze 

zabezpieczenia z tytułu udzielonych pożyczek też wynosi 0. Stan należności na rzecz 

budżetu gminy na 31 grudnia w formie depozytów i gotówki wynosi 3.304.039,69 zł                

z terminem wymagalnym 536.402,18 zł. Natomiast należności pozostałe to 2.505,00 zł.         

W stosunku do zalegających podatników, czy odbiorców wody było prowadzone 

postępowanie egzekucyjne, ogółem wystawiono na zobowiązania pieniężne 710 upomnień 

na kwotę 122.777,00 zł, 242 tytuły wykonawcze na kwotę 96.639,00 zł, na podatek od 

środków transportowych wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 42.166,00 zł. Jeżeli 

chodzi o realizację dochodów, tam się tak jakby te dochody planowane one w sposób taki 

może bardzo łagodny wpływały, oczywiście zawsze były zaległości i te zaległości będą, bo 

tak już jest, że czy to w podatkach, czy w odbiorze wody, czy w odbiorze ścieków są 

zaległości tego się nie da uniknąć, bo tak już jest nie tylko w naszej jednostce, ale we 

wszystkich jednostkach, które są jednostkami samorządowymi. Omówiona została 

szczegółowo w materiałach, które Państwo otrzymaliście, omówione zostały szczegółowo 

realizacje dochodów poszczególnych działań, na co otrzymaliśmy środki, w jakiej wysokości, 

co było dofinansowywane w ramach realizowanych inwestycji. Także myślę, że możecie 
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Państwo dokładnie wyczytać ile dostaliśmy na akcyzę, ile dostaliśmy na zadania zlecone,     

bo w tych materiałach, które Państwo otrzymaliście w sposób bardzo dokładny, każdej 

kwoty, tak jak przekazujemy sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej, tak te kwoty 

są szczegółowo omówione z podaniem wartości oraz procentach realizacji danego zadania, 

czy to po stronie dochodów, czy po stronie wydatków. Zadania zlecone zostały zrealizowane 

może nie w 100 %, ale w sposób taki powiedziałabym zadowalający, dlatego, że realizacja 

tych zadań zleconych wyniosła u nas, w naszej gminie 96,02 % zarówno po stronie 

dochodów i wydatków. Ponieważ to, co my wykorzystamy na dochody, na wydatki musimy 

zwrócić od razu do Urzędu Mazowieckiego także tutaj nie będę omawiała. Natomiast, jeżeli 

chodzi o fundusz sołecki został on ogółem zrealizowany na 85,62 % tutaj też uważam, że ta 

realizacja jest dobra, nie zostały zrealizowane takie drobne sprawy jak, zakup kosiarki          

do trawy w Wygnankach, jakiś koszów planowanych gdzieś na śmiecie na przystankach       

w Wygnankach. W Szpakach Starych utwardzenie placu przed budynkiem OSP, dlatego,      

że ta inwestycja była realizowana z projektu, z dofinansowaniem, tutaj już nie mogliśmy, nie 

może być tak jakby podwójne dofinansowania. Stąd też nie było to realizowane w ramach 

funduszu sołeckiego, nie był realizowany remont, konserwacja drogi gminnej w Szpakach na 

Kolonii. Natomiast pozostałe sołectwa realizowały swoje zadania w miarę tak jak miały 

zaplanowane w budżecie, w złożonych wnioskach. Macie Państwo sprawozdanie z realizacji 

cześć tabelaryczną, część opisową, również co było realizowane. Jeżeli natomiast chodzi       

o inwestycje one zostały zrealizowane w wysokości 36,84 % na kwotę 2.500.362,31 zł przy 

planie 6.786.915,82 zł tak, że tutaj też w poszczególnych działach macie Państwo 

przedstawioną realizację z nazwą zadania czy omawiać dokładnie, czy zapoznaliście się 

Państwo z tym?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z tych inwestycji, które były robione w 2014 roku 

wykonanych jest tam trzydzieści parę procent, z tym, że tam jest układ taki, że inwestycje 

przydomówki i modernizacja ujęcia wody mieliśmy to do rozliczenia wykonania na przełomie 

2014 – 2015 roku. To, co było robione 2014 roku to: drugi etap budowy świetlicy, remizy        

w Nowych Szpakach, droga w Rudce, chodnik na „Wygon”, usunięcie tej kolizji w ramach 

transformatora tutaj przed gminą. Takie były te główne większe wydatki, które opiewały na 

już setki tysięcy złotych.  

 

Skarbnik Anna Blondyk –  jeżeli chodzi o sprawozdanie z wykonania planu finansowego 

instytucji i kultury biblioteki w 2014 roku, biblioteka otrzymała plan, był dofinansowania           

z budżetu gminy na kwotę 10.000,00 zł przekazano dotację w kwocie 7.109,24 zł, co stanowi 

71,09 % planu, gmina na bibliotekę, na swoją działalność poniosła koszty 7.115,48 zł. 

Główne wydatki to wynagrodzenie osoby zatrudnionej w bibliotece 4.025,00 zł, materiały 

jakieś takie drobne biurowe 93,00 zł i księgozbiór 2.997,00 zł. Biblioteka zamknęła swoją 

działalność finansową stanem zerowym. Jeżeli chodzi o informację o stanie mienia 

komunalnego to tutaj przedstawione macie Państwo, jaka jest wartość finansowa mienia 

komunalnego Gminy Stara Kornica ogółem 44.886.025,00 zł. Jest rozbicie na środki trwałe, 

ile posiada urząd, oświata, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli tak jak mamy te 

wszystkie jednostki, jaka jest wartość nie materialna, czyli 94.582,00 zł. Ja może powiem,   

bo nie wszyscy wiedzą, wartości nie materialne płatne to są wartości komputerowe.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – komputery i programy.  

Skarbnik Anna Blondyk – programowe nie komputerowe. Komputer to, jako środek trwały  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – podatki, księgowość. 

Skarbnik Anna Blondyk – tak. Programy komputerowe są wartościami niematerialnymi            

i prawnymi. I one są umarzane tak samo jak środki trwałe.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – rzeczowe. 

 

Skarbnik Anna Blondyk – co roku według wskaźników zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy 

także te wartości, jeżeli nie ma zakupów, to my te wartości zerowe zmniejszamy                    

o amortyzacje, tak zwaną. Pozostałe środki trwałe zużywamy 2.400.118,00 zł i tutaj 

pozostałe środki trwałe w używaniu umarzamy w chwili zakupu w wysokości 100 %. Zbiory 

biblioteczne mamy na wysokości 95.349,00 zł. I teraz środki trwałe w rozbiciu rodzajowo: 

grunty posiadamy na wartość 416.000,00 zł, budynki na 11.831.000,00zł, budowle na 

24.260.000,00 zł, maszyny i urządzenia techniczne 1.462.000,00 zł, środki transportu 

4.420.000,00 zł.   

Grunty stanowiące mienie gminy, gmina ma pod sobą 205 ha gruntów i one są 

zagospodarowane w sposób następujący: wydzierżawiamy do użytkowania - 1,06 ha, 

wydzierżawiamy na cele rolnicze - 11 ha, użytkowane przez urząd 0,67 ha, pozostałe 

niewydzierżawione to jest w bezpośrednim zarządzie 2,844 ha, grunty szkolne 11, 27 ha, 

grunty pod drogami gminnymi 166,19 ha. 

Gmina posiada 13 umów najmu na lokale mieszkalne, jeden na umowę użyczenia, 9 na 

lokale użytkowe, w którym obejmują dwa gabinety lekarskie, 6 umów użyczenia, ponadto 

zostały zawarte 4 umowy dzierżawy na grunty wraz z lokalami, oraz 5 umów dzierżawy 

obwodów łowieckich, 12 umów dzierżawy gruntów rolnych. Z tytułu zawartych umów gmina 

osiągnęła dochód 119.788,00 zł. 2014 roku w wyniku zakupu i inwestycji środki trwałe 

zostały zwiększone o kwotę, pozostałe środki trwałe o kwotę 227.060,00 zł i one są               

w rozbiciu na urząd, placówki oświatowe, GOPS. Natomiast środki trwałe zostały zwiększone 

o kwotę 4.045.574,00 zł. I tutaj te inwestycje, które byłe realizowane są naszą własnością to 

one stanowią majątek gminy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapoznają się Państwo z wartością środków trwałych, 

jakie gmina poniosła w 2014 roku na majątek gminy, na wydatki inwestycyjne. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – majątkowe. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – majątkowe.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – natomiast, jeżeli chodzi o sprawozdanie kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, tutaj również przedstawiamy, w jaki sposób kształtuje się 

w tym sprawozdaniu, w jaki sposób kształtowały się dochody, oraz wydatki w rozbiciu na 

dochody majątkowe i dochody bieżące. Już nie będę tego omawiała, jeżeli chodzi o rok 2014 

to jest dokładnie opisane, co jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Natomiast, jeżeli 

chodzi o lata 2015 – 2017 one tutaj w sumie tak jak jest plan, tak jest tutaj Państwu 

przedstawiony, nie nanosimy jako takich zmian chyba, że jakaś inwestycja została by 

rozłożona na dwa lata, przesunięta na rok 2015 -2016 wówczas byłby zapis wieloletniej          

i przedsięwzięcia, ale u nas takiej sytuacji nie było. Po prostu te wartości są takie jak w 

planie budżetu, jak plany wieloletniej przedstawiane były, jak przedstawiany był plan, 

natomiast realizacja taka jak w roku 2014, tak jak faktycznie było wykonane,                         



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 
 

co przedstawione jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy. To tyle jeżeli są jakieś 

pytania to proszę teraz.  

Sołtys wsi Wólka Nosowska Arkadiusz Romaniuk – ja bym chciał zapytać, zakup 

wyposażenia świetlic, oraz strojów zespołów ludowych 30.000,00 zł prawie, które świetlice         

i jakie zespoły? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – „Marysieńki” i „Sąsiadeczki” to były tam wydatki związane 

z ubraniem, tam mają takie różne swoje występy i tak dalej.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – zakup wyposażenia świetlic, czyli tak faktycznie były 

wyposażenia. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  ale wyposażenia to nie mylmy, bo część wyposażenia   

było robione też z funduszu sołeckiego, niektóre świetlice.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – było, to będzie się tutaj mieściło w dziale 21. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, to co pani skarbnik przytoczyła, była 

zgoda wójta na uszycie bluzek. Zespoły jeżdżą, były też doposażenia świetlic w niezbędne 

urządzenia.  

Sołtys wsi Wólka Nosowska Arkadiusz Romaniuk – które świetlice dostały.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – doposażenie?  

Sołtys wsi Wólka Nosowska Arkadiusz Romaniuk – tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  Walim miał, patelnia była kupowana do Rudki, też był 

kupowany piec tylko nie wiem czy w tym roku do Nowych Szpak, do świetlicy.  

Radny Leszek Muszyński – ja mam panie wójcie takie pytania, odbył się II etap przebudowy 

gminnej stacji uzdatniania wody. Wymienialiśmy tamte rury, bo były za cienkie na grubsze, 

zmienialiśmy budżet kilkakrotnie, a w wyniku pożaru dwa tygodnie temu na Nowej Kornicy ja 

nie wiem czy pozostała część mieszkańców miała wodę, bo w Szpakach wody w ogóle nie 

było.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, potwierdzam ten stan rzeczy, byłem akurat tutaj         

w Kornicy, jestem często i miało miejsce nie wiem wezwę służby, będę dochodził, bo 

faktycznie była przerwa w dostawie wody z sieci.  

Radny Leszek Muszyński – skoro został etap zrealizowany. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –   tak.  

Radny Leszek Muszyński – to myślę, że nie powinno być problemów. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  to jest kwestia prawdopodobnie ustawienia parametrami 

tam.  Bo w komunikatach było napisane na programatorach faktycznie godzina panu powiem 

dokładnie 17 z minutami, był pierwszy komunikat a potem 17 ileś włączył się alarm.  W tym 

momencie nie wiem, dlaczego pompy nie dostały wody.  
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Radny Leszek Muszyński – także sprawa będzie  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  wyjaśniana. 

Radny Leszek Muszyński – wyjaśniana? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  tak. 

Radna Ewa Szydłowska – panie wójcie a właśnie jak tutaj już Leszek poruszył temat wody. 

Jeżeli urząd już nie pracuje, a jest jakaś awaria z wodociągiem, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  tak. 

Radna Ewa Szydłowska – co w takiej sytuacji? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do kierownika, albo do wójta.  

Radna Ewa Szydłowska – a jak wójt nie odbiera? A kierownik nie ma, czym przyjechać? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  ma czym przyjechać, kiedy wójt nie odbiera  

Radna Ewa Szydłowska – u nas się zdarzyło, że była awaria wody, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dwa dni temu, czy wczoraj? 

Radna Ewa Szydłowska – dwa, czy trzy dni temu,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to nikt do mnie nie dzwonił,  

Radna Ewa Szydłowska – ale panie wójcie posłucha pan, a potem w związku z tą awarią 

pewnie była zakręcona woda a potem była odkręcona i była bardzo brzydka woda. Więc 

dzwoniłam urząd już nie pracował, gdzieś około 18 zadzwoniłam po kierownika, nie miał 

czym przyjechać. Dopiero następnego dnia, ale to powinien być jakiś taki schemat działania, 

kto, co się dzieje. Przecież wójt też nie wszędzie chodzi z telefonem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no jest problem wobec tego. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jest sprawa z wczoraj to faktycznie był niedobór wody       

w Wólce tam doszło do uszkodzenia bezpiecznika czy czegoś.  

Radna Ewa Szydłowska – ale mi nie chodzi o techniczne sprawy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja wiem, tylko o reakcję, ja mówię jaka przyczyna była.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy masz rację na Kornicy powinien być 

raport powieszony, do kogo dzwonić w środku nocy. 

Radna Halina Bardadin – powinien być plan postępowania na wypadek takiego zdarzenia. 

Radna Ewa Szydłowska – ujęcia są Wólka Nosowska i Nowa Kornica, tak? Wtedy jak nie 

było wody spowodowanej pożarem to też ludzi byli zdezorientowani.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nic nie wyszło był zapis taki, że za 5 minut, ale to trwało, 

nie wiem, po pół godziny już mieliśmy ciśnienie w granicach 3 atmosfer.   
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Radna Halina Bardadin – u nas nie było ponad godzinę.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mogło tam, tam trzeba pompować. Powiem Państwu 

szczerze, wtedy kiedy nie było tej wody poszło w sieć ponad 300 m3. Urządzenia musiały 

wpompować w krótkim czasie te 300 m3  wody  

Sołtys wsi Kazimierzów Katarzyna Wojcieszuk – więc panie wójcie w razie awarii proszę       

o telefon.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do pani? 

Sołtys wsi Kazimierzów Katarzyna Wojcieszuk – do mnie, bo nie było cały dzień lub dwa 

czystej wody.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z tą wodą czystą to jest tak, że jest rdza.  

Radna Halina Bardadin – było płukanie sieci, czy coś? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – po płukaniu.  

Radna Halina Bardadin – po płukaniu wyszło wszystko dobrze.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radna Ewa Szydłowska – tak, ale to płukanie powinno być wcześniej.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to była usterka techniczna przyłącza, a tutaj też włączył się 

alarm. Sprawa się zaczęła pomiędzy 17, gasiło 7 jednostek, każda jednostka po 300 to 

wiadomo, jaki był pobór. 

Radna Ewa Szydłowska – powinien być jakiś plan  

Radna Halina Bardadin – w razie sytuacji awaryjnej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przecież oni od tego są. 

Radna Ewa Szydłowska – ale tu są niedociągnięcia.  

Radny Mateusz Leszczyński – w którym roku hydranty były sprawdzane? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w 2013, albo 2014 r. 

Radny Mateusz Leszczyński – nie były sprawdzane. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no jak nie. Były sprawdzane wszystkie, mieli 

podzielone. 

Radna Halina Bardadin – pani przewodnicząca odbiegamy od tematu. 

Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014. W/w opinia stanowi 
załącznik do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – otrzymaliście Państwo opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie. Jest to opinia pozytywna z dnia 29.04.2015 r.                  
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o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania budżetu na 

2014 r. Mamy przed sobą także RIO pozytywnie opiniuje. W tej chwili będziemy przechodzili 

do wniosku. 

Radny Ignacy Janczuk – ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Chciałbym 

przeczytać jeden wers z opinii, bo w sumie ta Izba Obrachunkowa coś opiniuje ale w sumie 

nic nie opiniuje, bo jest zapis taki: „Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych 

zawiera wybrane dane o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, stanowi 

jedynie ocenę przedłożonego sprawozdania przeprowadzonego pod kątem prawidłowości 

sporządzenia tego dokumentu”. Czyli tu się praktycznie do wydatków finansowych tam           

w ogóle, no ta Izba Obrachunkowa się nie wtrąca, ona tylko tak jakby potwierdza czy 

sprawozdanie jest wykonane w świetle prawa we wszystkich paragrafach. Tutaj nie jest tam, 

celowość wydawania, sposób wydawania, tylko czy to jest tak jakby sporządzone  

prawidłowo i czy cyfry grają. I nic więcej.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to ja w związku z tym mam pytanie,             

czy naszą gminę oni traktują jakoś inaczej? Czy wszystkie gminy tak traktują? 

Radna Halina Bardadin – nie, nie. 

Radny Ignacy Janczuk – tylko załóżmy nam się by wydawało, że ta opinia jest mocno tak 

jakby szczegółowa i skrupulatna, a to jest tylko opinia o sposobie przedłużania tego wniosku, 

nic więcej.  

Radna Halina Bardadin – przedłożenia tego wniosku, żeby cyfry się zgadzały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale powiem wam, następną opinię z wniosku 

komisji rewizyjnej gdzie są cyfry.  

Radny Ignacy Janczuk – wszystkie takie same są, żeby radni mieli to na uwadze po prostu.  

Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2014 r. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2014 r. stanowi załącznik 
do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy w Starej Kornicy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy z wykonania budżetu za 2014 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bardzo proszę, czy jeszcze jakieś uwagi 
Państwo? 

Uwag nie było. 
 
Zapoznanie z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. W/w opinia 
stanowi załącznik do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała Uchwałę Nr Si.242.2015 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2015r.  

Skarbnik Anna Blondyk - czy są jakieś uwagi do tej części, która była wcześniej omówiona? 
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Radny Ignacy Janczuk - ja bym miał, zaraz, troszkę się zgubiłem. Bo dyskusja chyba teraz 

powinna być nad tym wszystkim? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę bardzo. 

D y s k u s j a  

Radny Ignacy Janczuk - no, bo ja bym chciał może zacząć od tego, dwa miesiące temu 

złożyłem wniosek do pana wójta, aby zostało nam przedstawione dokładne finansowanie 

tego parku tam za nami. I do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnej informacji w tej sprawie, bo ja 

prosiłem o szczegółowe dane, czyli o szczegółowe wydatkowania tych pieniędzy. Bo jak już 

mówiłem wcześniej, to są pieniądze bardzo duże, bo to jest ponad 700.000,00 zł wydanych 

bez żadnych konsultacji większych. Bo mógłby ktoś tam powiedzieć, że no jak to, przecież 

rada to zatwierdziła i to jest fakt. Kiedyś rada to zatwierdziła, ale to, o czym my 

rozmawialiśmy trzy lata temu, a co zostało wykonane teraz to jest rozbieżność 100%.          

Bo nam wmawiano, że to będzie bardzo dobry interes, gminę to będzie kosztowało               

w granicach 100.000,00 zł, może 150.000,00 zł. Taka była pierwsza wersja, jeśli pan nie 

pamięta, można się wrócić. I będzie duże dofinansowanie. I tak rozpoczęliśmy ten ogródek. 

W trakcie wyszło dużo inaczej, bo wyszło grubo ponad 700.000,00 zł. I chciałbym jakieś 

informacje w tej sprawie uzyskać. Chociaż ja bym się chciał zwrócić do przewodniczącej. 

Skoro radni zgłaszają wnioski, na każdy wniosek powinna być odpowiedź, na następnej 

sesji, ewentualnie, jeśli się przedłuża, to w inny sposób. Także, żeby troszkę tego pilnować, 

takich rzeczy. Bo ja mówię, to jest przynajmniej 2 miesiące temu zapytałem o to i do dzisiaj 

informacji żadnej. Mam dalej kontynuować czy pan wójt zechce odpowiedzieć z łaski swojej? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - drodzy Państwo, był wniosek na ostatniej sesji, czy dwie 

sesje temu. 

Radna Halina Bardadin - o przedstawienie rozliczenia panie wójcie? To było dawno, 

przypominałam panu. 

Radny Ignacy Janczuk - ze 2 miesiące. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, w sprawach różnych, służby 

przygotowały, mam informacje odczytam, jak to wyglądało. Wnioski i interpelacje radnych       

i tutaj się odniosę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - wójt chce odpowiedzieć na to w punkcie 9, 

może być tak? 

Radny Ignacy Janczuk - no nie. Bo mamy głosować nad absolutorium, nad sprawozdaniem 

finansowym gminy i nie może to być w punkcie 9 tylko trzeba teraz. 

Radny Mateusz Leszczyński - bo o tym parku dowiedzieliśmy się dosłownie dwa miesiące 

temu, że było ponad 700.000,00 zł, miało być 500.000,00 zł i to raptem dostaliśmy pismo,    

że mamy się z tym zapoznać.  

Radny Ignacy Janczuk - na jakich zasadach zostało to sfinansowane po prostu? Kto pozwolił 

wydać tak duże tam pieniądze? I na co poszły te pieniądze? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, już mówię po krótce sprawa jak 

wyglądała. Temat się zaczął w 2011 roku. Została wybrana firma która zrobiła projekt, projekt 
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był uwzględniany tutaj na sesji, z radnymi były różne uwagi, poprawki, były różne robione 

wersje kosztorysu i były cięcia. 

Radny Ignacy Janczuk – no wycięliśmy kawał. 

Radna Halina Bardadin – zrezygnowaliśmy wtedy z pewnych rzeczy, żeby było taniej.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – były zmiany, jeśli chodzi o projektowanie. Cała procedura 

realizacji rozpoczęła się w 2013 roku była pierwsza opłata przyjęta na park w kwocie 

205.000,00 zł, czyli w kwocie dofinansowania według limitu, jaki gmina posiadała. Od 

początku mówiłem, że ten projekt jest robiony w ramach środków zewnętrznych, ale będzie 

dofinansowanie w kwocie 205.00,00 zł taką kwotą dysponowała gmina w ramach tutaj 

środków w stowarzyszeniu.  

Radna Ewa Szydłowska – i na 2013 koszt projektu ile?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – znaczy ja projektu Państwu,  

Radna Ewa Szydłowska – a dofinansowanie 205.00,00 zł, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – był zapis w budżecie tak jak pani skarbnik przedstawiła 

kwota 205.00,00 zł, to jest kwota dokładnie taka, jaka wynikała z umowy na dofinansowanie.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak. 

Radny Ignacy Janczuk – i w granicach mieliśmy dołożyć 100.000,00 zł do 150.000,00 zł.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – zaraz może rozdamy materiały. Ponieważ, tutaj ja 

przedstawiłam zmiany, jakie były wprowadzane w budżecie, w którym momencie podłączone 

jest do materiałów protokoły z sesji, wyciągi z protokołów. Wyciągi z protokołów gdzie jest 

mowa, kiedy były zwiększenia, na jaką kwotę, te materiały za chwilę przyniosę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pani skarbnik przedstawi ja tylko powiem, że pierwsza 

uchwała była w 2013, druga w styczniu 2014 roku gdzie przyjęto, że wartość będzie 

557.000,00 zł, 13 maja 2014 roku uchwałą przyjęte 640.000,00 zł i w grudniu 2014 roku 

uchwała przyjęta na 707.000,00 zł.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale skąd te podwyżki? 

Radny Ignacy Janczuk – to znaczy rada na 100 % o takich pieniądzach nie wiedziała,          

po prostu. Te sumy nie były przedstawiane.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – one były 

Radny Ignacy Janczuk – na pewno nie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – one były omawiane  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – dane są z wyciągów z protokołów. Jest komplet 

dokumentów dołączonych. Jest uchwała budżetowa, która zmienia budżet, jest wyciąg z 

protokołów.   
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Radny Ignacy Janczuk – ale my tam nad tymi sprawami tam nie dyskutowaliśmy, na pewno. 

Ja się mogę tam założyć. To mogło być tam wprowadzone ja nie mówię, że tu w papierach 

gra na pewno. Tylko jak można był wydać tam tyle pieniędzy. I na co one poszły przede 

wszystkim. Skoro projekt był dużo niższy. Pan moim zdaniem nie odpowiada, ja nie 

rozumiem. Co było za dodatkowe pieniądze tam zakupione? Bo nas to się podbiera jak ryby 

tym podbierakiem. Na początku tam rozmawiamy o jakiejś małej sprawie, później się 

kłócimy, przecież mówię projekt był zrobiony w granicach 600.000,00 zł była sesja. Ja panu 

tłumacze, bo pan nie pamięta. Była sesja, na której wszyscy łącznie z panem, wszyscy  

byliśmy firma przedstawiła i wszyscy wyraziliśmy opinię negatywną na temat tego. Ten 

projekt miał zostać okrojony do 350.000,00 zł, wszyscy wyraziliśmy na to, pan sam był jakby 

tam zszokowany tym kosztem. I też pan chciał, aby było to taniej i my tak to przyjęliśmy. 

Teraz po dwóch latach tutaj nam się wprowadza 707.000,00 zł. Posłucha pan mnie, gdzie 

dalej dofinansowanie jest 205.000,00 zł a 500.000,00 zł idzie na żywca tam z budżetu. Niech 

wszyscy wyjrzą tu przez okno czy to jest warte. Nie widziałem tam nikogo, oprócz tych ludzi, 

co za sklepem sobie piwko piją, 500.000,00 zł.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przychodzą młodzi. 

Radny Ignacy Janczuk – jeśli jest na miejscu wydane 700.000,00 zł to na miejscu są i inne 

komentarze. O takich pieniądzach nie było mowy. Ludzie tam czekają na remont dróg, a my 

wydajemy 500.000,00 zł tutaj, gdzie miało być tak dużo mniej. Ja po prostu nie mogę tego 

tam zrozumieć i zaakceptować.   

Radny Mateusz Leszczyński – to jest nam nie potrzebne w gminie. 

Radny Ignacy Janczuk – to jest tak jakby para w gwizdek, rozumie pan? Bo na dzień 

dzisiejszy to jest taka jakby powiedzieć? 

Radny Mateusz Leszczyński – kasa w błoto. 

Radny Ignacy Janczuk – może w błoto nie, ale to na taką małą gminę za duże te pieniądze 

wydane na taki obiekt. I o takich pieniądzach nigdy, nikt tam nie mówił.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo 

Radny Ignacy Janczuk – to jest tylko tak bardzo tam skrótowo pokazane uchwały i to i tak 

dalej. 

Radna Halina Bardadin – ja sobie to do tej pory przejrzałam nie ma mowy o zwiększaniu,        

że my wyrażaliśmy zgodę na zwiększanie.  

Radny Ignacy Janczuk – no w życiu.  

Radna Halina Bardadin – tylko o zwiększaniu dochodów.  

Radny Mateusz Leszczyński – może przyjęte uchwałą? 

Radna Halina Bardadin – tutaj nie ma takiego czegoś.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest podjęte uchwałą, tak pani Aniu? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak, dołączone są protokoły. 
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Radny Ignacy Janczuk – to było na takiej zasadzie, że nie było tam wytłumaczone radzie,     

po prostu. Na pewno rada by się nie zgodziła.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tutaj protokół jest z 30 grudnia 2012 roku gdzie tutaj 

omawiamy, w jaki sposób przy Wieloletniej Prognozie Finansowej wyjaśnia dochody 

otrzymane na poziomie projektu, natomiast wydatki zostały zmniejszone. Planowana 

nadwyżka zostanie przekazana na spłatę pożyczki. Zmiany wydatków majątkowych 

obejmują zmniejszenie wydatków na następujące zadania. Bo my na etapie planowania 

budżetu wydaliśmy na całe te zadania później po prostu, ponieważ nie mogliśmy 

zaangażować nadwyżki środki, udział własny został zmniejszany. I między innymi jest 

wymienione również, wymieniona również ta budowa w centrum. Czyli przyjęliśmy do 

budżetu w kwocie 205.309,00 zł, później 29 stycznia 2014 roku włączyliśmy własny udział      

z tej inwestycji, czyli 351.691,00 zł. 

Radny Ignacy Janczuk – no dobrze już jest 500.000,00 zł  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – jest 557.000,00 zł 13 maja, proszę zerknąć na protokół nr 

Radny Ignacy Janczuk – i dotąd można powiedzieć, że coś tam rada wiedziała, a już tam 

poniżej absolutnie nic. I jak zostały te wydatki i na co chciałbym wiedzieć. Bo to już pieniądze 

poza przetargiem, wydane z wolnej ręki, dobrze mówię? Wydane z wolnej ręki wójta i na co 

one poszły chcę wiedzieć.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – i później przy uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica to jest 6 strona wyjaśnień w sprawie powyższych 

uchwał, udzieliła i poinformowała o następujących zmianach. I tutaj również mówimy              

o wymienianej kwocie, dodajemy 83.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę obiektów małej 

architektury. Na stronie 6, czyli mówimy, była mowa, że zwiększamy o kwotę 83.000,00 zł, 

strona 6 protokołu. 

Radna Halina Bardadin – uzasadnienie do uchwały. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak. Czyli tutaj jest zapis i później, czy wszyscy Państwo 

znaleźli?  

Radny Ignacy Janczuk – ja wiem takie zapisy muszą być to ja nie  

Radna Ewa Szydłowska – ale to nie jest tylko o 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – ja się wypowiadam, co do planu, co do planu w jaki sposób 

on został zwiększany i już w uchwale z 10 grudnia 2014 roku również na stronie 17  

Radna Ewa Szydłowska –  ale czy gdzieś jest taki zapis, proszę Państwa, zwiększamy na 

budowę architektury? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – rolnictwo i łowiectwo zwiększamy o kwotę 67.309,00 zł, 

zwiększenie to wynika z aneksu, który został sporządzony do robót wykonanych tutaj przy 

rewitalizacji centrum to jest strona 18. 

Radny Mateusz Leszczyński – jeszcze odnośnie tego parku, wójt miał nam przedstawić 

faktury z tego konkretnie rozliczenie z parku. Bo tego nikt nie widział. Było dwie sesje temu. 
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Radny Ignacy Janczuk – chciałbym spytać na co poszło te 1.500.000,00 zł? Ja chcę to po 

prostu wiedzieć ja wiem, że tu w papierach gra, bo musi grać, nie? Ale naprawdę rada 

Radna Halina Bardadin – 150.000,00 zł  

Radny Ignacy Janczuk – a ja ile tam powiedziałem? 

Radni Gminy Stara Kornica -1.500.000,00 zł 

Radny Ignacy Janczuk – to się przejęzyczyłem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo w tej chwili był dodatkowe roboty, było 

to utrwalenie na sesji była mowa o tym 14 maja 2014 roku i było 14 lutego 2014 roku, 

powiem dokładnie, jaki zakres robót obejmował takie sumy. Przedstawię faktury na 

następnej sesji  

Radny Ignacy Janczuk – to, co pieniądze wydane poza przetargiem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – faktury z centrum plus zakres prac na zadania  

Radny Ignacy Janczuk – pan nie zapisuje i tak pan tego nie będzie robił. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – plus na zadania ujęte, proszę   

Radny Mateusz Leszczyński – projekt na ten par, to jakie są zadania, wiadomo, że kostka, 

ławeczki, oświetlenie.  

Radna Halina Bardadin – był projekt i trzeba się trzymać projektu. 

Radny Ignacy Janczuk – i chciałbym tutaj też tak jakby odnieść się do tego punktu, że wójt 

wydawał tam w 2014 tam, pieniądze gospodarnie i zasadnie. To jest obraz nie 

gospodarności, bo tam już wiedział. Posłuchajcie wszyscy już wiedzieli, że na koniec 2014 

roku gmina kończy, ja powiem tak prosto mankiem, bo 500.000,00 zł tak wychodzi tam         

z dokumentów może tam nie całe.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jakie 500.000,00 zł?  

Radny Ignacy Janczuk – ja myślę, że koło połowy ja opieram się na dokumentach, po prostu.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – 380.000,00 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to wynika ze sprawozdania rachunku i zysku. Dokładnie 

widać jaka jest sytuacja.  

Radny Ignacy Janczuk – to prawie tak jak manko, ja bym tak to nazwał.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale nie prawie1.500.000,00 zł. 

Radny Ignacy Janczuk – nie, nie ja nie mówiłem, że tam, że 1.500.000,00 zł 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mówił pan, że 1.500.000,00 zł 

Radna Halina Bardadin – przejęzyczenie  
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Radny Ignacy Janczuk – czyli już pan wiedział, że powinna się zapalić żółta, albo już 

czerwona lampka, że coś jest nie tak tam z wydatkami. I pan miał to na myśli przez cały rok, 

a nie rozbuchać inwestycje, to nie tylko ta jest inwestycja tam rozbuchana, inne też.             

Ja uważam, że radni nie powinni udzielić panu absolutorium, bo budżet tam 2014 roku był 

opieszale realizowany, rozrzutnie i tak jakby bardzo źle, przykład to pierwszy tutaj.  

Druga sprawa to przetarg, który odbywał się na przydomówki i na hydrofornie doskonale 

wszyscy wiemy, że opieszałość trwała w granicach 5 miesięcy, od momentu podpisania 

umowy, do momentu zaczęcia. 5 miesięcy było czasu zmarnowanego przez urząd. Ale ja 

teraz tam rozumiem mniej więcej o co tam chodzi, chodzi o to żeby budżety się nałożyły, 

żeby coraz mniej było wiadomo ile my tych pieniędzy naprawdę mamy, a ile wirtualnie.        

Bo gdyby to zostało zapłacone w 2014 roku manko byłoby jeszcze większe, bo my teraz po 

przeżyciu 5 miesięcy musieliśmy zaciągnąć kredyt, no bo trzeba było, jakby gmina musiałaby 

stanąć na kilka miesięcy w miejscu. Także rada się przychyliła i zaciągnęliśmy ten kredyt.  

Ja nie rozumiem, dlaczego wszystko tak jest rozciągane w czasie. I to jest następna sprawa, 

która była tam jeszcze wcześniej to na przykład ta presja wójta w tamtym roku, którą cisnął 

na budowę tej schetynówki. Teraz tu z tego budżetu widać, że na tą inwestycję pan nie dał 

nawet jednej złotówki, a podburzał pan mieszkańców do tej pracy. Tutaj ja przewodniczący 

miałem dużo problemów, mieszkańcy przychodzili i uważali, że wójt jest dobry, bo chce nam 

zrobić schetynówkę, a rada się nie zgadza. Gdybyśmy wtedy się przychylili dzisiaj nie 

zaciągalibyśmy 2.000.000,00 zł, tylko 5.000.000,00 zł - 4.000.000,00 zł i teraz uważam, że 

tych mieszkańców powinien pan przeprosić za to, że pan im po prostu, tłumaczył rzeczy, 

które były nie do zrealizowania. Mówię, że budżet skończył się niech nawet 380.000,00 zł 

mankiem, czyli na to nie było nawet jednej złotówki. Może, żeby tak już nie przedłużać jest 

mnóstwo spraw, ale te pieniądze wydawane są nieracjonalnie bardzo. Nawet i tutaj tak 

szybciutko tam przytoczyłem nawet gdyby to było te 0, 60 zł, 0,06 zł co pan mówi kilometr 

tam koszenia będzie kosztował 60,00 zł z obu stron. Czyli droga 3 kilometrowa, 3 razy 2 to 6 

tam, 6 razy 6 to 360, 00 zł, będzie koszenie drogi 3 kilometrowej z obu stron. Pomnożyć to 

jeszcze przez gminę to zobaczy pan jaka to będzie suma. Następną sprawą tutaj, to już 

będzie ostatnia, już nie będę zabierał głosu. Dwa miesiące temu próbował pan, próbował, 

tylko panu się nie udało, wmówić radzie, a zarazem całemu społeczeństwu, że bierzemy 

kredyt po to, żeby zarobić 10.000,00 zł i prawie się panu udało, żeby nie dociekliwość rady,    

a jednak sytuacja tam była inna, kredyt był wzięty po to bo był nam potrzebny. I to jest jasne, 

ja nie neguje kredytów, kredyty są dobre, tylko muszą być brane na celowe rzeczy i ważne. 

Małe budżety, jeśli są zadłużone kończą marnie. Bo wielki budżet on sobie poradzi zawsze 

ze spłatą, ale takie budżety jak nasz, czy powiatu są zarżnięte na amen. I nie wiem czy pan 

zwrócił uwagę w tą prognozę wieloletnią na koniec tej kadencji, jeśli wszyscy dotrwamy do 

tego czasu koszty funkcjonowania urzędu i szkół wzrosną w granicach 2.000.000,00 zł, 

pytam się skąd te pieniądze będą brane? Bo każdy z nas liczył, że teraz ten zwrot inwestycji 

dużej, bo to jest inwestycja bardzo ważna nikt nie neguje tego. Ten zwrot, jeśli wróci to 

będzie taki bonus dla gminy i my zrobimy sobie jakieś drogi, bo ludzie czekają na budowę 

dróg i remont dróg, bo tego u nas się robi za mało w stosunku do budżetu, co tam mamy,      

a się okazuje, że te pieniądze po prostu ich już nie ma, one pójdą na spłatę tego kredytu, 

czyli zostajemy już bez pieniędzy większych na inwestycje i gdzie budżet, nadwyżka była 

budowana, przez co najmniej 20 lat, ostatnich 15, 20 lat. Pan ją puszcza jak para w gwizdek 

w kadencję czteroletnią. I niech mi pan nie tłumaczy, bo już gmina od tej pory stoi bardzo 

słabo z dobrej gminy stała się w ciągu 4 lat gmina przeciętną, a może nawet i słabą. Bo 

wszystkie te pieniądze, które były troszeczkę one są już na dzień dzisiejszy, żebyśmy chcieli 

na przykład tak; żadna inwestycja 2015 jest nierealizowana, chyba jakieś tam drobniutkie 
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sprawy. Mamy czerwiec z 2015 roku nie jest robione nic i my już pieniędzy nie mamy.           

Co będzie jak byśmy zechcieli te inwestycje zrealizować? Co to będzie? Tych pieniędzy 

fizycznie nie ma i będzie pan teraz dalej odciągał te wszystkie sprawy, żeby budżet był 

niezrealizowany. I uważam, że rada jak nie zacznie rozliczać pana z każdej złotówki ta 

gmina skończy za 4 lata bardzo marnie. Będzie musiał pan zaciągnąć kredyt na płacę           

w ostatnim roku. Dziękuje.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy ktoś z Państwa chce coś jeszcze? 

Radny Ignacy Janczuk – może chciałby się wójt odnieść do niektórych spraw.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać 

głos? 

Radna Ewa Szydłowska – ja mam jeszcze pytanie jedno do pana wójta. Panie wójcie,        

czy deficyt, jakim zamykamy 2014 rok i przy zrealizowaniu budżetu w 72 % plus pożyczka, 

którą w tym roku musieliśmy zaciągnąć to dobry wynik, dobra sytuacja w gminie, czy zła?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na ten moment jest dobra. Zadania są realizowane, 

kolejne będą realizowane i są zapisane w budżecie.  

Radna Halina Bardadin – kiedy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w tym miesiącu będzie przetarg ogłoszony na drogę i na 

świetlicę Stara Kornica.  

Radna Halina Bardadin – jak to świetlicę Stara Kornica?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – rzeczy uchwalone.  

Radny Ignacy Janczuk – wentylację znaczy?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – robimy dalej na bieżąco sołtysi wydają i mieszkańcy          

z funduszu sołeckiego.  

Radna Halina Bardadin – a właśnie odnośnie funduszu sołeckiego, czy dostaniemy zwrot. 

Radna Ewa Szydłowska – w 2014 roku, tak? 

Radny Mateusz Leszczyński – za niezłożenie wniosku. 

Radna Halina Bardadin – dostaniemy dotacje do tego funduszu sołeckiego, zwrot po prostu? 

Pewnej części tam chodzi o kwotę 40.000,00 zł. Bo tam jakieś terminy byłe niezachowane       

i odpowiednie dokumenty nie były złożone w terminie, żebyśmy tą dotację mogli otrzymać.  

Radna Ewa Szydłowska – w tym roku za 2014? 

Radna Halina Bardadin – no w tym roku powinniśmy otrzymać za 2014 rok. Czy dostaniemy 

ten zwrot? To było omawiane, bo swego czasu żeśmy omawiali.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak było omawiane na poprzednich sesjach.  
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Radna Halina Bardadin – na poprzedniej sesji ze względu na to, że nie zachowały, że gmina 

nie złożyła w odpowiednim terminie wniosku.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – były wyjaśnienia, sprawa jest niewyjaśniona do końca, 

były pisane wyjaśnienia, pisma.  

Radna Halina Bardadin – bo jak nie dostaniemy z tego powodu, że nie złożyliśmy                  

w odpowiednim terminie będziemy 40.000,00 zł znowu stratni, co na pewno było ujmowane 

w budżecie, jako plus.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – ja powiem tak, jeżeli chodzi o fundusz sołecki było 

przedstawiane pismo z roku ubiegłego. 25 lipca 2014 roku przychodzi do nas pismo 

czytaliście Państwo? To pismo, w którym proszą zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z 17 czerwca 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu trybu i terminów 

opracowanych na podstawie tej ustawy budżetowej na rok 2015 Wydział Finansów 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w całym określeniu tej ustawy budżetowej na rok 

2015 dochody rezerwy celowej na zwrot gminom w formie dotacji celowej części wydatków 

wykonanych w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego, uprzejmie prosi o informację czy 

podjęta została uchwała wyrażająca sposób na wyodrębnienie w budżecie gminy dochodu 

stanowiący fundusz sołecki w 2014 roku. W przypadku podjęcia uchwały przez gminę, 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załącznika według załączonych instrukcji. 

Informacje te proszę przesłać w formie papierowej oraz pocztą elektroniczną na adres, 

podany jest adres nie później niż do 1 sierpnia bieżącego roku. Odpowiedź na to pismo 

poszło 28 lipca, poszło to z zestawieniem, nie proszą tutaj o informacje na temat odpisu roku 

2015, proszą o odpis 2014 roku, łącznie z tabelami i taki będzie zwrot. Materiały te zostały 

przesłane 28 lipca 2014 roku, bo nie ma wzmianki o 2015 roku, zawsze było to przesyłane 

do kwietnia następnego roku. No, ale niestety wyszło jak wyszło, faktycznie nie poszła 

informacja w 2015 roku do 31 lipca, nie było takiej informacji, że żądają czegoś takiego.  

Radna Ewa Szydłowska – jeszcze nie było lipca 2015 roku. 

Radna Halina Bardadin – jeszcze nie było ja mówię na tamten rok. Nie 2015 tylko 2014. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – 2014 roku tak. I mówię, że te materiały poszły, natomiast 

nie było mowy o odpisie bieżącym. Dopiero pisma 2015 roku w marcu przypominają nam       

o terminach składania wniosków.   

Radna Halina Bardadin – z kiedy pani Aniu, pisma z jaką datą? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – 30 marca 2015 roku proszą do 31 maja o rozliczenie i 

wcześniej  o tym  

Radna Ewa Szydłowska – ale to dotyczy funduszu z 2015 roku? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak.  

Radna Halina Bardadin – a my mówimy o funduszu   

Radna Ewa Szydłowska – o funduszu, który został wyodrębniony w 2014, termin był do 30 

lipca 2014 roku  

Radna Halina Bardadin – na złożenie dokumentów.  
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Radna Ewa Szydłowska – tak, zwrot ma być w 2015 roku i w listopadzie, nie mam akurat 

tych pism było przeczytane, tak, to było z Ministerstwa Infrastruktury,  

Radna Halina Bardadin – że gmina Kornica nie złożyła w terminie wniosku i nie otrzyma 

zwrotu z funduszu sołeckiego.   

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak dlatego, że jeszcze raz tłumaczę  

Radna Ewa Szydłowska – ale nie, bez tłumaczenia. Otrzymamy, czy nie? Nigdy nie ma 

odpowiedzi na pytania. 

Radna Halina Bardadin – bo nigdy nie uzyskaliśmy odpowiedzi tak naprawdę jak to jest do 

tej pory. Rozmawialiśmy o tym już kilkakrotnie.   

Radna Ewa Szydłowska – tak, czy nie? 

Radna Halina Bardadin – tak czy nie, krótko i na temat. Czy dostaniemy zwrot?  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – poszły pisma o przywrócenie terminu nie mamy odpowiedzi.  

Radna Halina Bardadin – poszły pisma o przywrócenie terminu. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak.  

Radna Halina Bardadin – czyli w terminie wnioski nie zostały złożone. I do tej pory nie ma 

odpowiedzi, czy się przychylą do tego, mogą się nie przychylić do przywrócenia terminu, 

tak?  

Radny Ignacy Janczuk – dzisiaj widać jak jesteśmy lekceważeni przez pana wójta, bo na 

zadanych pięć pytań przeze mnie, nie raczył pan na żadne odpowiedzieć, także jestem 

troszkę taki zdziwiony, tym postępowaniem. I nie ma pan nic tam pan do powiedzenia? Ja 

jeszcze chce powiedzieć, że ja się nie upieram na tym, że mi się coś tam wydaje, tylko 

wszystkie informacje, o których mówiłem są czerpane z tych dokumentów, które my mamy. 

Chciałbym, żeby pan coś po prostu odpowiedział, na te zarzuty.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przez cztery lata zrobiliśmy ponad 11 km dróg 

utwardzonych. Początek kadencji 2011 roku, pan będąc Przewodniczącym Rady Gminy też 

mówił od początku, że trzeba całą nadwyżkę wydać, będą kolejne pieniądze. Proszę pana, 

rozciąganie inwestycji w czasie, one same się, że tak powiem, rozciągają. Ja ich ani nie 

kumuluje w danym roku, ani nie rozciągam na dwa lata, bo moi drodzy, inwestycja została 

zakończona, przydomówki i modernizacja ujęcia wody. Same rozliczenie, odbiory i złożenie 

wniosku, to już minęło prawie, ze dwa miesiące. To się nie da inwestycji zrealizować, czy za 

500.000,00 zł, czy za 300.000,00 zł czy 3.000.000,00 zł w przeciągu jednego tygodnia 

rozliczyć i złożyć wnioski o zwrot środków. Tu nie ma działania wójta, że wójt jedne rzeczy 

kumuluje, drugie rozciąga. One są zapisane w cyfrach, tak jak pani skarbnik przedstawia         

i one, po to jest ta prognoza wieloletnia, bo tego wymaga RIO, gdzie się podaje, że tak 

powiem, bieżący rok, kolejne lata i one muszą współgrać. 2014 rok, to nie raz Państwu 

tłumaczone było, że od razu przejdzie na rok 2015, ponieważ realizacja tego była 

przesunięta w czasie. Jeżeli chodzi o przetargi, były to dodatkowe środki z Urzędu 

Marszałkowskiego. Złożyliśmy wniosek i on przeszedł. Termin rozliczenia miałem do końca 
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czerwca, zawiozłem to, bo tego pilnowałem jak oka w głowie i się rozliczyłem w terminie. 

Mówił pan, że sprawa nie będzie zrealizowana. Umowy były tak podpisane z wykonawcami, 

że mieli świadomość, że w tym terminie muszą zrobić. Jeżeli nie, to zgodnie z umową         

są obłożeni karami. To była inwestycja, zabiegałem o nią jak przyszedłem. Głównie chodziło 

o ujęcie wody Nowa Kornica, bo ujęcie było wiekowe, ponad trzydziestoletnie. Wiem, jakie 

były problemy, jeżeli chodzi o ciśnienie wody i awaryjność. Jeżeli chodzi o przetarg, to też 

wiadomo jest, iż, powiem panu inaczej, przetarg był ogłoszony. To na mój wniosek i tak 

uzgodniłem z jednostką, że robię w jednym zadaniu dwa przetargi. Tak, żeby łatwiej było,      

w krótszym czasie, firma mogła wywiązać się z tych zadań. I powiem Państwu szczerze,     

do hydroforni przystąpiono, jako do oddzielnego zadania, trzech wykonawców,                     

do przydomówek zgłosiło się też trzech wykonawców. Gdybym ja to połączył, przetarg 

ogłosił, jako jednej firmie, to byłoby ciężej zrobić. Już wtedy myślałem, bo jedna firma tak 

duży zakres robót nie byłaby w stanie w krótkim czasie zrobić. Świadomie to robiłem, 

uzgodniłem z kim trzeba, wyjaśniłem, że tak prawo na to pozwala. I stąd robiły te dwie 

niezależne firmy. A z drugiej strony patrząc na branżę, faktycznie, trochę inny jest rodzaj 

prac, jeżeli chodzi o modernizację ujęcia wody, a inne, jeżeli chodzi o budowę przydomówek.  

Rozmawiałem z wykonawcami, mało razy się zdarzyło, jeżeli jest jakiś potentat, firma duża, 

to faktycznie, ona ma w swoim zakresie specjalistów, którzy robią i modernizują ujęcia wody   

i robią przydomówki. Ale to od razu było z góry pociągnięte, przedstawiałem na ostatniej 

sesji. Pan, który złożył najniższą ofertę, jeżeli chodzi o przydomówki, niestety, ale okazał się 

oferentem niewiarygodnym. Zgodnie z prawem ileś rzeczy trzeba po drodze uzupełnić, 

dopiero wówczas można podpisać umowę na realizację. I to właśnie była taka sytuacji,        

że nie mógł dostarczyć właściwych dokumentów. Też zdawałem sobie sprawę, jakie mogą 

być tego konsekwencje. Przedłużyłem jemu, bo zawierzyłem, o 30 dni, tak jak prawo mówi 

związanej z ofertą. Niestety, upływają 30 dni, podjąłem sam decyzję, na własne ryzyko,       

że tamtego wykluczam, a biorę kolejnego z oferentów, bo tak prawo stanowi. Jaki był efekt 

tego? Oczywiście, ta oferta była droższa, 300.000,00 zł. Tak, tylko trzeba do tego jeszcze 

wkalkulować, to też na ostatniej sesji przedstawiałem, jaka jest struktura finansowania tego 

przedsięwzięcia. Także wzrost, wybór tej firmy drugiej, która okazała się na tyle solidna, że 

zrobiła przed czasem, jedna i druga z resztą, że koszty i skutki bezpośrednie są kilkadziesią t 

tysięcy złotych. Tam podawałem wtedy na poziomie 30.000,00 zł, 40.000,00 zł. Powiem 

jeszcze więcej. Przyszło pismo, to mówiłem o tym, komornik zapytał gminę, taki mamy 

obowiązek z panią skarbnik, jeżeli firma cokolwiek u mnie robiła, to ja nie mam prawa 

wypłacić tej firmie żadnej złotówki, tylko prosto dla komornika, czyli to po miesiącu czy 

czterech miesiącach potwierdziło, że faktycznie, tamta firma okazała się niewiarygodna, i nie 

miała zdolności finansowych, żeby przedsięwzięcie za taką wartość robić. Na początku roku 

2011 gmina miała nadwyżkę 3.000.000,00 zł. Na początek 2012 roku pani skarbnik 

przedstawiała. W tej chwili oscylujemy w granicach 2.900.000,00 zł.  

Radny Mateusz Leszczyński - ja mam pytanie, kiedy się zaczęły te roboty właśnie,                

w listopadzie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pierwsza firma, była umowa podpisana prawdopodobnie 

gdzieś tam październik, druga koniec października. 

Radny Mateusz Leszczyński - a już można było zacząć w czerwcu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – już panu odpowiadam, przetarg był ogłoszony w sierpniu 

czy w lipcu. 
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Radny Ignacy Janczuk - przetarg był we wrześniu ogłoszony. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to na początku września. Potem się boksowałem trzy 

miesiące, żeby wyłonić oferenta. 

Radny Mateusz Leszczyński - no dobrze, a co by było gdyby była zima sroga? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale myślę, że do tego nie ma co wracać,     

nie było zimy, zdążyliśmy w terminie, złożyliśmy wniosek. 

Radny Ignacy Janczuk - ale z takich pytań można wyciągnąć wnioski na przyszłość. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale jaki wniosek? 

Radny Ignacy Janczuk - jest 2015 rok, jest lipiec. Zero realizacji budżetu z 2015 roku, to jest 

odpowiedź. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – cały czas była, inwestycja szła do końca, jedna około 20, 

a druga około 15.04. 

Radny Mateusz Leszczyński - w tym roku nic nie jest zrobione w gminie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, praca w samorządzie, wszyscy to 

dokładnie wiedzą, że my o pieniądzach dowiadujemy się nie, Szanowni Państwo w styczniu 

czy w grudniu, bo budżet państwa jest tak skonstruowany, że Sejm uchwala do końca roku, 

dzieli pieniądze na samorządy, samorządy dzielą w pierwszym kwartale a my dostajemy 

promesy lipiec, sierpień, wrzesień. 

Radny Mateusz Leszczyński - ale projekt był wcześniej robiony. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – które? 

Radny Mateusz Leszczyński – na drogę w Rudce. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę Państwa, ja bym chciała, jeżeli ktoś 

ma jakieś uwagi jeszcze, takie, które coś wnoszą. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a ktoś też zażyczył sobie żeby przydomówkę robić             

w maju. 

Radna Ewa Szydłowska - panie wójcie, ja panu coś powiem, wie pan, jaki pan ma na nas 

sposób? Pan nam zawraca głowę rzeczami nieistotnymi. 

Radna Halina Bardadin - żebyśmy nie wiedzieli, o co chodzi tak naprawdę. Takie mamy 

wrażenie, dlatego nie wiemy i taki jest efekt. 

Radna Ewa Szydłowska - mówimy o kosiarce. Raptem do spraw technicznych. 

Radna Halina Bardadin - ale pan ucieka od tematu, od konkretnego tematu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale powiedziałem Państwu jedno, mam rozeznanie, wiem, 

jaki rodzaj kupić, że to nie będzie nam się często psuło, tylko taka maszyna ma odpowiedni 

mieć sprzęt, który ją będzie, że tak powiem, jeździł. 
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Radna Halina Bardadin - my zadajemy konkretne pytanie, pan ucieka od tematu, jakieś tutaj 

tematy zastępcze nam serwuje i dlatego my nie wiemy o co chodzi. Pan wie, pan coś robi 

sam. My byśmy chcieli, żeby pan przedstawił nam jasno, konkretnie sprawę, że słuchajcie, 

tak jak to centrum, brakuje nam tyle i tyle, na to i na to. Szanowna Rado, zgadzacie się,       

my dokładamy, a pan nam nic nie mówi. 

Radna Ewa Szydłowska - jak pan nie potrafi, to ma pan panią przewodniczącą. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, kosiarkę włączyliśmy do budżetu na 

poprzedniej sesji. To na prawdę można pójść do sklepu, kupić i będzie stała. Trzeba 

popytać, rozeznać się, ściągnąć ofertę. Tego się nie zrobi za tydzień, dwa, trzy. 

Radna Halina Bardadin - ale panie wójcie, kosiarkę już od trzech lat omawiamy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Radna Ewa Szydłowska - panie wójcie, a pan słyszał, co my powiedziałyśmy z panią radną? 

Że co? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. A ja zadam pytanie, jeżeli ja na kosiarkę wydam 

25.000,00 zł, a rocznie wydam na koszenie 5.000,00 zł, to co jest lepiej kupić? Kosiarkę         

i wydać 25.000,00 zł gdzie będzie kosiła dwa razy do roku, czy zrobić przysługę i wynająć? 

Radny Ignacy Janczuk - kosiarkę, to pan nie umie liczyć? 

Radna Halina Bardadin - kosiarkę, która będzie służyła wiele lat i będzie nasza. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - będziemy ją używać dwa razy do roku. Czy pan coś kupuje 

do domu rzecz, która panu będzie służyła raz albo dwa razy do roku odpali.  

Radny Ignacy Janczuk - tak. 

Radna Halina Bardadin - kombajn służy raz do roku. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - mamy w budżecie, niech wójt się zapozna      

z danymi technicznymi. 

Radny Ignacy Janczuk - ale będzie 5.000,00 zł droższa, no i po co to. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie, nie będzie. 

Radny Ignacy Janczuk - no jak nie będzie? Tym trzeba zapłacić, jak ja zobaczyłem wczoraj 

to aż się ucieszyłem wczoraj, w końcu jest kosiarka.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś uwagi są? 

Radna Halina Bardadin - jeszcze tylko taka uwaga, żeby pan wójt nam rzetelnie przedstawiał 

informacje, żeby nie podejmował decyzji, jeżeli chodzi, te które muszą przejść przez radę, 

żeby nas poinformował jasno i konkretnie w taki sposób, żeby każdy zrozumiał i żeby później 

nie było takich sytuacji jak ta, że pan mówi swoje, a my nie wiemy o co chodzi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiem Państwu szczerze, nad projektem cały maj, cały 

kwiecień, duża inwestycja, trzeba było rozliczyć. Uchwała ta nie pamiętam, trzeba byłoby 
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znaleźć w budżecie, była wprowadzona teraz. Idą drogi, trawa rośnie, uznałem rzeczywiście, 

nawet dla własnej orientacji, jaki jest koszt wynajmu. Cena jednostkowa, zobaczyłem, 

policzyłem ile kilometrów dróg będzie. Bo z mapy co innego można wziąć,                              

a w rzeczywistości traktor jechał, operator i tam mają poinformować, jakie są długie odcinki 

tego koszenia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę o uwagę, przechodzimy dalej. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała treść uchwały Nr X/39/2015 Rady Gminy w Starej 

Kornicy z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

Uchwałę przegłosowano. Głosów za było 11, głosów przeciwnych było 2, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

Uchwała Nr X/39/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem               

z wykonania budżetu za 2014 r. została podjęta. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały Nr X/40/2015 Rady 

Gminy w Starej Kornicy z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Rany Ignacy Janczuk - a jeszcze do tej uchwały, to już się nie bierze pod uwagę, że może 

nie być udzielone absolutorium? Nie ma tam zapisu drugiego? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no po prostu albo uchwała będzie 

przegłosowana, albo nie. 

Radna Halina Bardadin – albo za albo przeciw. 

Uchwałę przegłosowano. Głosów za było 10, głosów przeciwnych było 2, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

Uchwała Nr X/40/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. została 

podjęta. 

Ad.pkt.8.p.p. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018 (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 Nr X/42/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 25 czerwca 2015 roku          

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. (Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu). 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - w uchwale Nr III/11/2014 Rady Gminy w Starej Kornicy          

z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 wprowadza 

zmiany polegające na: zwiększeniu planu dochodów budżetu gminy, o kwotę 190.000,00 zł, 
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zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy o kwotę 

202.990,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 - do kwoty 194.203,00 zł, które Państwo macie    

w swoich materiałach dodajemy kwotę 8.787,00 zł na komputery, które były przedstawiane 

na komisjach. W związku z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1, ulega zmianie 

wynik finansowy budżetu gminy. Zwiększa się deficyt budżetu gminy, o kwotę 12.990,00 zł, 

który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 12.990,00 zł. Zwiększa 

się przychody budżetu gminy o kwotę 12.990,00 zł § 957, nadwyżki z lat ubiegłych, kwota 

12.990,00 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 2.463.605,86 zł. Plan po zmianach 

„Przychody i rozchody budżetu gminy", przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

Ustala się limity zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych               

ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.917.683,00 zł. W załączniku Nr 1-Plan wydatków 

majątkowych na rok 2015 oraz limity wydatków inwestycyjnych na lata 2015-2018,               

do uchwały Nr III/11/2014 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 30 grudnia 2014 roku             

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 wprowadza się zmiany. Plan wydatków 

majątkowych na rok 2015 oraz limity wydatków inwestycyjnych na lata 2015-2018, po 

zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. W związku z wprowadzonymi 

zmianami, o których mowa w § 1 plan budżetu na rok 2015 jest następujący, plan dochodów 

przed zmianą 17.502.984,54 zł, po zmianie 17.692.984,54 zł, w tym dochody bieżące  

14.911.641,54 zł, dochody majątkowe - 2.781.343,00 zł. Plan wydatków przed zmianą 

19.953.600,40 zł, po zmianie - 20.156.590,40 zł w tym wydatki bieżące - 14.381.252,34 zł 

wydatki majątkowe - 5.775.338,06 zł.  

Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za było 14, 

przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. 

Uchwała Nr X/43/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 25 czerwca 2015 roku          

w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy. 

(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 Nr X/44/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 25 czerwca 2015 roku         

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składnika mienia komunalnego. (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. 

Ogłoszono przerwę. 

Po przerwie. 

Ad.pkt.9.p.p. Wnioski i interpelacje radnych.  

Radny Mateusz Leszczyński - ja mam takie pytanie do pana wójta. Co z tym wjazdem, z tą 

drogą tu na Kolonii, tu na Czarnoziem, na Kolonii Kiełbaski? Tam jest tak rozwalony wjazd, 

połączenie drogi powiatowej z gminną. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to jest w większości prawdopodobnie w pasie drogi 

powiatowej. 
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Radny Mateusz Leszczyński - w pasie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, trzeba sprawdzić po prostu.  

Radny Mateusz Leszczyński – tam jest takie rozbite, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja wiem, ja tamtędy jeździłem, tam było naprawiane, bo tam    

w pasie drogowym, to była wtedy współpraca z powiatem, ja dawałem sprzęt, oni kładli nawet 

rurę, bo tam woda stała na przystanku, to była położona rura. 

Radny Mateusz Leszczyński - była, ale teraz jest cały wjazd podmyty? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - i to rura położona jest w pasie drogi powiatowej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - może tak. Z remontami wszelkimi do powiatu, 

bo pan Budrewicz powiedział nam tak. Będą to remontować na bieżąco, proszę pisać, o co nam 

chodzi. Więc już tutaj mamy jeden wniosek. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wniosek spisany.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i o Dubicze i mamy jeszcze na Kornicy. 

Radna Ewa Szydłowska - żwir w Kazimierzowie. 

Radny Mateusz Leszczyński - właśnie, żwir w Kiełbaskach. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no, więc właśnie, proszę do pracownika i potem 

to wszystko razem złożymy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - co takiego? 

Radna Ewa Szydłowska - żwir. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - do czego? 

Radna Ewa Szydłowska - tam za Wojcieszukami, gdzie się kończy asfalt, jest droga powiatowa 

i tam są takie koleiny. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest droga powiatowa.  

Radna Ewa Szydłowska – no właśnie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a ten żwir na drogę powiatową. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - zbierzmy to razem i wtedy do powiatu, do pana 

Budrewicza. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - informacje się spisze i się złoży. 

Radny Ignacy Janczuk - to jeszcze ja może bym chciał w Wólce Nosowskiej po stronie,            

od skrzyżowania w stronę Koszelówki, wycięcie. Tam jest odcinek drogi 50 m i jest bardzo duże 

zakrzaczenie prawie, że wychodzące aż na drogę, żeby usunąć te krzaki. 

Sołtys wsi Wólka Nosowska Arkadiusz Romaniuk -  pan wójt dzwonił kiedyś i nie zrobili, zrobili 

jedną stronę, a drugiej nie zrobili. 



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 
 

Radny Ignacy Janczuk - krzaki już wyszły na ulicę praktycznie. 

Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski - oni powycinali po zakrętach tylko. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - rów na Starej Kornicy na wysokości Państwa 

Guberskich. I rów jeszcze do udrożnienia, przepływ w Dubiczach to w tej chwili, wiadomo, to już 

musimy zrobić. 

Radny Leszek Muszyński - zakrzaczenie na Nowych Szpakach po przeciwnej stronie chodnika, 

bo tam jeden człowiek na początku, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zakrzaczenie?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak, zakrzaczenie, wycięcie krzaków.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Nowe Szpaki wycinanie krzaków. 

Radny Leszek Muszyński – po przeciwnej stronie drogi, chodnika. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i takie rzeczy do powiatu na przyszłość, tutaj na 

sesji czy do sekretariatu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tutaj do sekretariatu zbieram, wysyłam komplet podań.  

Radna Halina Bardadin - mam trzy sprawy panie wójcie. Pierwsza sprawa, chodzi                       

o mieszkańców Wyrzyk zwrócili się z prośbą o to, żeby im wytyczyć drogę, działka nr 502 

położona w obrębie Wyrzyk, ponieważ mają rolnicy problem ze składaniem wniosków               

do ARiMR, bo tam nie ma wytyczonej drogi, nie zgadza się powierzchnia. Z tego, co wiem,       

to wójt na zebraniu przedwyborczym obiecał to mieszkańcom, że się tym zajmie. Tutaj 

przedstawiono mi wycenę, mieszkańcy sami chodzili za pewnymi rzeczami, więc zrobili wycenę, 

ile to by kosztowało. Pierwotnie koszt był większy i teraz jest to kwota 3.075,00 zł na odcinku 

700 m, z tym, że to już nie cały ten odcinek, nie będzie 700 m, około 400 m tak, że sprawa jest 

ważna, bo ludzie mają problem z tym.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a dokładnie to, co to jest? To jest droga 

gminna? 

Radna Halina Bardadin - tak, ja sprawdzałam, dzisiaj byłam u pani Ireny Maciejuk                       

i sprawdzałam to, wszystko się zgadza, droga jest gminna. Chodzi o koszty poniesione przez 

gminę, no to tutaj mówię, jest 700 m to jest 3.000,00 zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to my mamy tą drogę przedłużyć, tak? 

Radna Halina Bardadin - nie, wytyczyć. Tylko wytyczyć. Koszt jest, no tak jak mówię, 700 m to 

jest 3.075,00 zł, pewnie będzie z 400 m w prostej linii, koszty będą jeszcze mniejsze. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to znaczy, to co Państwu przedstawiałem na ostatniej sesji, 

tam były zapytania 

Radna Halina Bardadin - nie, nie. Ja mam wycenę. To jest wycena. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to ja sobie zapiszę, że 700 m, 
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Radna Halina Bardadin – koszt – 3.075,00 zł 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – za 700 m trzy tysiące ile?   

Radna Halina Bardadin – 3.075,00 zł 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  3075,00 zł. No różne ceny, różne podają. 

Radna Halina Bardadin – mają różne ceny. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – różne ceny, różne podają 

Radna Halina Bardadin - no, ale tutaj panowie znaleźli taki koszt, w miarę niski, żeby nie 

obciążać budżetu gminy. 

Radny Leszek Muszyński - ja zajmowałem się tym tematem i to trochę inaczej jest,                   

bo wytyczenie to jest bardzo drogie, a może chodzi o wskazanie. Wskazanie nie jest w ogóle 

wiążące. 

Radna Halina Bardadin – sołtys się tym zajmował, więc może proszę.  

Radny Leszek Muszyński – jeżeli chodzi o wskazanie nie jest wiążące  

Radna Ewa Szydłowska - ile kosztuje wskazanie? 

Radny Mateusz Leszczyński – wskazanie kosztuje w granicach jednego km 2.000,00 zł. 

Radna Ewa Szydłowska – wskazanie? 

Radny Leszek Muszyński – wskazanie. 

Radna Ewa Szydłowska –  przez geodetę? 

Radny Leszek Muszyński –  przez geodetę który, żadnej ze stron nie zobowiązuje do czegoś. 

Ktoś nie będzie chciał honorować, to nie będzie honorował. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja Państwu odpowiem. Tak jak pan Leszek mówi. 

Potwierdzam, dwa pojęcia wytyczenie i rozgraniczenie. 

Radna Halina Bardadin - panie wójcie, mogę przeczytać? Dokument, jest wycena tej firmy.       

To jest firma, BO Invest i tutaj jest napisane – „Wytyczenie granic działki nr 502". Wytyczenie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a dlaczego w ogóle o tym mówimy? 

Sołtys wsi Wyrzyki Dawid Sobczuk - bo wie pani chodzi o dopłaty, przychodzą do mnie ludzie        

i mówią, że im się areał nie zgadza, z dopłatami jest problem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dopłaty wyznaczają według mapki, jeżeli przyjdą na 

kontrolę, okazuje się, że brakuje, tak? 

Sołtys wsi Wyrzyki Dawid Sobczuk - tak, dokładnie. 

Radna Halina Bardadin - no trzeba to po prostu wytyczyć, bo ktoś się worał z jednej strony      

i droga ucieka w łąkę i tam jest mniejszy areał. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no to ja rozumiem, tylko tutaj trzeba, żeby 

koszty jakieś wytyczenia ponieśli też ci, którzy się worali. 

Radna Halina Bardadin - ale zaraz, chwileczkę, ale to jest droga gminna. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, jeżeli to będzie szło po wsi, nie wiem 

jak rozmawialiśmy, geodeta uruchomi procedurę, wezwie mnie jako stronę, bo mam drogę, 

powiadomi każdego kto ma działkę i wtedy na działce się spotkają ludzie. Będzie tyczył,         

a tak jak pan powiedział, z tego tyczenia będzie protokół, że każdy akceptuje. 

Radna Halina Bardadin - droga ta ma szerokość 3m. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - była opcja taka, że mieliśmy tyczyć na terenie gminy, ale 

na razie od tego zostało odstąpione, bo tak jak pani Elwira powiedziała, było to ustalane z 

mieszkańcami, że tyczymy, że tak powiem proporcjonalnie do tego, ile ktoś się w drogę 

worał. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale wiesz, ile my w gminie mamy takich 

dróg? To będzie precedens, tylko zaczniemy. I jak zaczniemy, to trzeba tak robić ze 

wszystkim drogami. No, bo nie ma lepszych i gorszych. 

Radny Leszek Muszyński - kosztował, miał kosztować 7.580,00 zł 1 km drogi przez 

wytyczenie sądowe, gdzie wtedy nikt nie będzie mógł podważyć, gdzie jest jego działka.        

A wskazanie 2.000,00 zł, bo się dowiadywałem u geodety. W łosicach możliwe, że tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - Halinka, ale ja rozumiem tak, że jeżeli 

przyjdzie geodeta, tą drogę nawet wytyczy, znajdzie i ten pan, któremu w pole wejdą, się nie 

podpisze, tzn. że nie doszło do rozgraniczenia. To nic nie daje,  

Radna Ewa Szydłowska - a koszty trzeba ponieść. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a koszty trzeba ponieść.  

Radny Leszek Muszyński -  a później trzeba na drogę sądową i może to kosztować. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - na pewno się zastanowimy nad tym, jak to 

zrobić, żeby było dobrze, bo takich dróg jest więcej.  

Radna Halina Bardadin – podejmuje temat i go przedstawiam do realizacji  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - zastanówcie się, przemyślcie sprawę, bo jest 

dużo takich dróg w gminie, bo porządek by należało zrobić. Nawet wynająć geodetę, jakąś 

firmę nawet za duże pieniądze i zrobić porządek w całej gminie. 

Radna Halina Bardadin - dobrze, druga sprawa. Już kilkakrotnie przedstawiałam na sesji 

sprawę drogi w Wyrzykach, tutaj do pani Ani Wachowicz. Wójt obiecał to zrobić na przełomie 

lipca. Jeszce lipca nie ma, czekamy. W czym problem, ta droga jest, tam są duże doły.       

Już kilkakrotnie były uszkadzane samochody. Ostatnio tam jechał kurier i też uszkodził sobie 

misę olejową. Tutaj tak, przychodzą mieszkańcy do pana wójta, ja też podejmuję ze swojej 

strony. Rozmawialiśmy na ten temat, że to trzeba parę przyczep żwiru zakupić, wysypać         

i zasypać te największe doły. Także proszę zwracam się z tym też. 
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Radny Mateusz Leszczyński – jeszcze odnośnie żwiru, sołtys z Kiełbasek prosił o pięć 

przyczep żwiru za lasem. Wójt nam obiecał, dla Sołtysa. 

Radna Halina Bardadin - to nie jest temat nowy, to jest droga gminna. I tak na prawdę,         

to uszkodzenie samochodu i naprawa jest dla pana wójta.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - zapisał wójt?  

Radna Halina Bardadin – także panie wójcie bardzo proszę.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jeszcze trzecia sprawa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to pani była trzecia sprawa, jaka? 

Radna Halina Bardadin - to była druga. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no to ja to wiem, bo z panią rozmawiałem. 

Radna Halina Bardadin - ja wiem, że pan wójt wie, bo ja informowałam o tym, tylko proszę, 

żeby jakieś kroki zostały poczynione w tym kierunku, żeby ludziom troszeczkę pomóc w tym, 

żeby mieli tą drogę równą. I trzecia sprawa, jeśli chodzi o świetlicę w Wyrzykach, jak pan 

wójt dobrze wie, bo też rozmawialiśmy na ten temat, środki z funduszu sołeckiego 

mieszkańcy przeznaczali na remont świetlicy, na zakup materiałów. Ogrom prac i tutaj do 

rady też się zwracam o jakieś wyrażenie zgody. Wszystkie pracę w zasadzie wykonywali 

mieszkańcy we własnym zakresie, poświęcali swój czas, chwała im za to, bo nie każdy by 

chciał swój czas poświęcać i to długo się ciągnęło. Zwracają się z prośbą, żeby im zakupić 

naczynia do świetlicy. Pan wójt o tym wie, także potwierdza. Naczynia, talerze, jakieś tam 

garnki, wyposażenie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - na osób ile? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 30. 

Radna Halina Bardadin – dokładnie na ile osób, no tak, 

Sołtys wsi Wyrzyki Dawid Sobczuk -  na około 40. 

Radna Halina Bardadin – tak, żeby mogli, ostatnio ktoś organizował wesele, musieli 

pożyczać naczynia. Mają kuchnię, zrobili bardzo ładnie, bo byłam ostatnio, widziałam salę, 

łazienki. Także z drugiej strony świetlicy, jeszcze chciałam powiedzieć. Świetlice wiejskie, 

gminne na naszym terenie są większe, mniejsze. Niektóre naprawdę, chciałabym zwrócić 

uwagę, żeby wspomóc troszeczkę, bo rozbieżności są ogromne. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - będzie nabór na małe projekty z Lidera,        

to może się troszeczkę wstrzymajmy i wtedy zwrot dostaniemy. Tak jak wcześniej było 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak wcześniej było, było wyposażenie w Szpakach  

Radna Halina Bardadin - ale tutaj chociażby za to, że ludzie włożyli tyle własnej pracy             

i czasu, należy im się to. Ja tak uważam. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no pomagaliśmy, pani Halino, układaliśmy kostkę i inne 

rzeczy robiliśmy tam, ja też chodziłem  
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Radna Halina Bardadin - panie wójcie, pan zna sprawę, bo pan wie. Także mówię, chwała im 

za to, że tyle zrobili we własnym zakresie, bo gdyby trzeba było zapłacić wykonawcy za 

zrobienie tego, to by było na pewno grubo ponad 20.000,00 zł, albo i więcej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ta sprawa jest znana, bo mieszkańcy mi mówili we 

wrześniu. Małe projekty składa, że tak powiem samorząd, małe projekty, chyba                   

że stowarzyszenie.  

Radna Halina Bardadin – czyli to jeszcze może trochę potrwać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no jeszcze chwilę zaczekajmy. Ze względu 

na tę sytuację naszą finansową w tej chwili to dobrze byłoby zaczekać. 

Radna Halina Bardadin - tak, dobrze by było gdybyśmy ze względu na tą sytuację finansową, 

jaką mamy, nie poparliśmy tego wniosku, tej prośby policji o dofinansowanie, bo nie mamy 

pieniędzy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – przy pisaniu wniosku będziemy mieć na 

uwadze. 

Radna Halina Bardadin - ale Elwira, kiedy te wnioski będą pisane? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w przyszłym roku na pewno. 

Radna Halina Bardadin - ale ludziom, potrzeba już. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – a ile jest przyjęć w Wyrzykach, w ciągu roku? 

Sołtys wsi Wyrzyki Dawid Sobczuk - znaczy wie pani, przyjęć jest niewiele, chcąc 

zorganizować kiedyś sylwestra, czy coś to też nie mamy na czym.  

Radna Ewa Szydłowska – a ja poczekam 

Radna Halina Bardadin – niektórym się da, a niektórzy czekają kilka lat.  

Radny Ignacy Janczuk - w Wyrzykach, to jest fakt, że tam ludzie zrobili dużo. To, o czym my 

rozmawiamy, o 1.500,00 zł? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jakiej kwocie? Jakiej kwocie pan mówi? 

Radny Ignacy Janczuk - no to 3.000,00 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiem panu tak, to już jest poza wydatkiem 

inwestycyjnym. Trzeba korygować budżet. 

Radny Wojciech Baj - u nas rozpoczęliśmy te remonty dróg z funduszu sołeckiego.              

Na wtorek dałoby się koparkę załatwić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. 

Radny Wojciech Baj - to poprosiłbym na wtorek bo to pewnie ze dwa, trzy dni się zejdzie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dobrze. 
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Radny Wojciech Baj - i jeszcze do pani Ani, bo jest taki problem. Bo funduszu sołeckiego 

mamy 5.000,00 zł, coś tam. W razie, jakby nam zabrakło pieniędzy, czy gmina by dołożyła. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - to już rada. 

Radny Wojciech Baj - ale nie, to chodzi mi z wydatków bieżących. A my po prostu                   

z przyszłego funduszu sołeckiego byśmy się po prostu tej sumy zrzekli. Bo my gminie 

zapłacimy z własnych pieniędzy z wioskowych.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - pani Ania się zastanowi. 

Radny Mateusz Leszczyński - jeszcze ja mam prośbę, żeby wójt podjął działania w sprawie 

tych budynków w Wygnankach, wiat, żeby po prostu sprzedać i móc papiery uporządkować. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jest takich rzeczy dużo jeszcze. 

Radny Mateusz Leszczyński - bo to od tylu lat stoi i niszczeje,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - niszczało i niszczeje. Podejścia były dwa albo trzy i nikt się 

nie znalazł wtedy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy jeszcze są jakieś wnioski? Proszę 

bardzo. 

Radna Ewa Szydłowska - pierwsza sprawa, temat wody, to już poruszałam, żeby był jakiś 

schemat działania, żeby nie było tak jak u nas się wydarzyło. Druga, czy będzie zamawiana 

masa asfaltowa? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zamawiałem już dwa razy. 

Radna Ewa Szydłowska - bo niedługo będę chciała drogę nową, bo już te dziury po prostu, 

są duże ubytki, w Kazimierzowie na drodze gminnej. Kolejna sprawa, czy jest zgłoszona 

droga w ramach gwarancji na Zabagnie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. 

Radna Ewa Szydłowska - i jeszcze przepust, to jest zgłoszone Dubicze. I jeszcze jedna 

sprawa, wójt coś wspominał o dzikach, że tutaj był jakiś program, może wójt przypomnieć? 

Był ktoś z koła łowieckiego i podpisaliście jakąś zgodę? Coś wójt wspominał na którejś sesji. 

Proszę o przypomnienie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - każde koło łowieckie, które działa na terenie naszej gminy 

uzgadnia, na zasadzie opiniowania, plan na dany rok odstrzału. To ode mnie idzie opinia,         

ja zawsze zatwierdzam to pozytywnie, a dalej już całą procedurę już zatwierdzają służby 

leśne. 

Radna Ewa Szydłowska - a czy wójt pamięta, jaki to był plan odstrzału? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to różne są, to zależy jakie koło. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - o sztuki pewnie chodzi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, o sztuki. 
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Radna Ewa Szydłowska - a szczegóły? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie wiem, wie pani, bo ja nie biorę tego, nie kseruję. 

Pewnie jakieś tam jelenie, sarny pojedyncze, dzików to zawsze idzie w dziesiątkach sztuk. 

Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski - Zbyszek Jakoniuk w Walimku ma.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no.  

Radny Wiesław Maciejuk - panie wójcie, a nie może pan jakiegoś pisma wysłać, żeby tych 

dzików, bo jest ich bardzo dużo. To widać, że w naszej gminie jest problem z tym.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w każdej gminie jest problem. Powiem Państwu tak,         

no dziki akurat do wystrzału, to zajmuje się tym koło myśliwskie i dostają zgodę i ileś czasu. 

Radny Wiesław Maciejuk - chodzi o to, żeby to zwiększyć, żeby ten odstrzał był większy.      

U mnie 1,5 ha kukurydzy w ogóle nie ma, z 10 ha. To strata jest ogromna. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to w takim układzie ubezpieczają się, trzeba do koła           

o odszkodowanie. 

Radny Wiesław Maciejuk - zgłaszałem już, nie zabrali jednego oświadczenia. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mają swojego rzeczoznawcę i tam jeździ, szacuje i tam       

w ramach ubezpieczenia zwracają. Powiem Państwu tak, regulują sprawy dziczyzny koła 

łowieckie w porozumieniu z nadleśniczymi z danego terenu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no to żeby się dowiedzieć u nas ile do 

odstrzału jest to, do kogo zadzwonić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - do Sarnak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no, do nadleśnictwa. 

Sołtys wsi Czeberaki Karol Pietruczuk - a czy są jakieś mapy w gminie, żeby zobaczyć, jaki 

jest okręg? Jakie koło? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tzn. nie ma takiej informacji, jakie koło zajmuje jaki obszar, 

bo uzgadniają ze mną, żeby nie skłamać, ze 3-4 koła łowieckie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - na terenie gminy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, czyli mają las, który jest na terenie naszej gminy. 

Prawdopodobnie albo Związek Kół Łowieckich ma obszar działania danego koła, albo ma też 

nadleśnictwo. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - Proszę Państwa, będziemy musieli to, 

jeszcze taka kwestia, do października, ale nie wiem czy na stronie gminy żeście patrzyli, 

ławników do Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego. Jeżeli będą chętni będziemy musieli 

wybrać kandydatury i w związku z tym, do Rady Gminy przysłała Krajowa Rada Sędziów 

Społecznych. Ja już nie będę tego wszystkiego czytała, tylko zwracają się z prośbą               

o rozważenie możliwości odczytania na Sesji Rady Gminy naszego przesłania w sprawie 

wyborów kandydatów na ławników. To wszystko zbiega się do tego, żeby właściwa praca 
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ławników to tajna narada składu sędziowskiego, tam wymierza się sprawiedliwość 

obywatelską. I chodzi im o to, żeby te kandydatury były przemyślane, żeby ci ludzie byli 

odpowiedni na tych stanowiskach. Lokalne społeczności, stowarzyszenia mogą zgłaszać 

takie osoby. Jak do tej pory prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach przysłał do nas,             

dla Przewodniczącej Rady Gminy, kandydaturę pani Reginy Krup. Ona w tej chwili jest 

ławnikiem, tu są wszystkie dokumenty załączone, także już mówię Państwu, że taki kandydat 

na ławnika z terenu Gminy w Starej Kornicy jest. Jeżeli ktoś chciałby zgłosić, ma kogoś 

chętnego, albo ktoś jest chętny na ławnika. 

Radny Wiesław Maciejuk  - to jest jedna osoba na okolicę ? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie, jest więcej. Ale ile to ja w tej chwili nie 

umiem powiedzieć, ale taką informację na następną sesję przygotujemy. 

Sołtys wsi Dubicze Piotr Kiryluk - ja mam jeszcze taką prośbę. Wszyscy o coś proszą, ja też 

chciałbym. Zwracałem się z prośbą do pani przewodniczącej wcześniej, teraz do pana wójta 

również, jako młody sołtys, w imieniu myślę kolegów, którzy są pierwszą kadencję,               

o zakupieniu jakichś teczek przyzwoitych do noszenia dokumentów. Wiem, że poprzedni 

sołtysi dostali takie teczki i mają, mój nie chciał oddać. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa 

nie wiem o co chodzi, czy to chodzi o drogę z Zalesia do Kazimierzowa? 

Radna Ewa Szydłowska - tak. 

Sołtys wsi Dubicze Piotr Kiryluk - tutaj reklamacja zwykła nie wystarczy. Ta droga jest           

w rozsypce wręcz. Ja uważam, że to wymaga wręcz przebudowy. Są odcinki, które się 

nadają do jeżdżenia, są takie, że pękły wzdłuż i się załamały i są wduszone. Uważam, że 

trzeba wymagać od wykonawcy położenia nowego jakiegoś dywanika czy z masy, masa to 

też nie jest dobre rozwiązanie, z betonu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy to tak, do tej reklamacji wchodzi,        

w poniedziałek będzie, wójt poinformuje.  

Sołtys wsi Dubicze Piotr Kiryluk – to musi być porządny remont to się może załamać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - w poniedziałek będzie wykonawca z tej 

reklamacji, żebyście byli.  

Sołtys wsi Dubicze Piotr Kiryluk – ja bym prosił o telefon 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - o której mniej więcej? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to będzie w granicach gdzieś 11-12. 

Sołtys wsi Dubicze Piotr Kiryluk – czy będzie można zadzwonić, potwierdzić czy na pewno 

będzie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. 

Radna Ewa Szydłowska - to jest lipiec, który? Nie, poniedziałek, to jest jeszcze czerwiec. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 29 czerwiec. 

Radny Ignacy Janczuk - a czy też tam będzie ta reklamacja, co zgłaszana w Wólce? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wszystkie drogi, które były robione na przestrzeni ostatnich 

trzech lat, służby dostały polecenie, przegląd gwarancyjny będzie wykonany. 

Radny Ignacy Janczuk - to ja też bym prosił o telefon, bo chciałbym być przy tym, jak będzie 

tam, aby wytłumaczyć. 

Radny Łukasz Kalużny – wójcie, a z tym chodnikiem na „Wygonie”? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - też. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale to wójt wypisze, do kogo ma dzwonić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no tam gdzie jest droga, do radnego, do sołtysa. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no właśnie, żeby nie było, że do kogoś nie 

zadzwonił. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - myślę, że radny, sołtys to są przedstawiciele, którzy 

przyjdą. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Proszę 

bardzo, ja w takim razie jeszcze tak na koniec, już wszystko tak na jedno, może teraz będzie. 

Ponieważ rozmawialiśmy już wcześniej o dożynkach gminno - parafialnych, w tej chwili pan 

wójt z proboszczem ustalił. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, Szanowni Państwo, że 30 sierpnia, tak zgłosiłem 

proboszczowi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - zapisujcie sobie, bo będziecie wianki robić, 

żeby nie było 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proboszcz też poda do informacji publicznej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja to zwracam się do panów sołtysów,           

bo panowie jakby nie w temacie jesteście. Ustaliliśmy tutaj wcześniej, że w gminie w tym 

roku zrobimy dożynki gminno-parafialne, gdzie każde sołectwo, mam nadzieję zgłosi wianek 

do konkursu. Konkurs ten rozstrzygnięty będzie 30 sierpnia, tutaj w naszym kościele 

parafialnym. Wszystkie wianki tutaj wtedy zapraszamy. Wianek, który wygra, jeżeli dojdą 

tutaj do skutku mam nadzieję powiatowe dożynki, wianek, który wygra nasze dożynki 

gminne, będzie reprezentował Gminę Stara Kornica na dożynkach powiatowych. Mówimy      

o tym wcześniej, żebyście mieli czas się przygotować. Teraz jest czas na zbieranie tych 

kłosów prawie, bo one muszą być niedojrzałe, także Panowie Sołtysi i Państwo Radni, 

bardzo prosimy, żebyście się włączyli i że to się stanie taką naszą tradycją i będziemy,         

co roku takie dożynki robić. Już raz kiedyś próbowaliśmy, było w porządku. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, ja też namawiam, zachęcam. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - bardzo proszę, żebyście potraktowali poważnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nagrodzimy za pierwsze trzy miejsca. 

Radna Ewa Szydłowska - a czy dożynki powiatowe będą w Kornicy? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie mam jeszcze informacji, pytałem parę razy. 

Radna Ewa Szydłowska - a czy się starostwo dołoży? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no przecież starostwo jest wiodącym i to my się dołożymy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę Państwa, pomyśleliśmy o tych 

dożynkach gminno-parafialnych z tego względu nawet, że jeżeli nie dojdzie do skutku, nie 

dojdą do skutku te dożynki powiatowe, to u nas w tą ostatnią niedzielę sierpnia będzie festyn 

gminny na zakończenie lata. A jeżeli dojdzie do skutku to będą po prostu takie dożynki 

gminno-parafialne z konkursem wianków, a cała impreza przeniesie się na połowę września 

gdzieś tam na dożynki powiatowe, dlatego, że trudno ustalić jeszcze datę bo prosili, aby nie 

kolidowało to z tym ODR w Siedlcach, żeby w tym samym czasie nie było? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - kiedy to jest, pani redaktor? 

Radna Halina Bardadin - początek września chyba. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę Państwa, jeszcze dwie sprawy. Te, 

które omawialiśmy na Komisjach. Wynajmujemy jeszcze to mieszkanie dla pani Tymickiej? 

Wszyscy radni wyrazili pozytywną opinię w sprawie najmu lokalu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i sprawa GS „SCh” jeszcze. 

Wszyscy radni wyrazili pozytywną opinię w sprawie odroczenia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - także ja mam na tyle, jeżeli Państwo macie 

jakieś pytania, to proszę bardzo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowna Rado, w ostatnim czasie wpłynęło pismo od 

pani Szlakiewicz do wójta i do Rady Gminy, może wszystkiego nie będę czytał, poinformuję 

później, jak ta sytuacja przebiega. Chodzi o drogę dojazdową do pani Szlakiewicz, tutaj na 

osiedlu, przed tymi blokami. Bo tam, nie raz była rozmowa, tam jest droga gminna za 

budynkami i jest przed. I tu pani Szlakiewicz chodzi, żeby tutaj była droga zaznaczona            

z opcją przejazdu, do jej posesji. Faktycznie, tam jest na tej drodze wewnętrznej od ulicy  

kostka, no i tam, powiem szczerze, będzie spotkanie w poniedziałek w tej kwestii ze 

stronami. Ja uważam, że ta droga musi być zrobiona i zaznaczona. Bo tam położono kostkę, 

ale to nie znaczy, że kostka to już jest prywatna rzecz. To jest droga, po której mają prawo 

wszyscy mieszkańcy jechać i dojechać ta pani tak samo, nie może być zastawiana, musi być 

przejezdna. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - Proszę Państwa, o co chodzi, jest konflikt, 

dlatego jest sprawa. Pani Szlakiewicz ze mną też rozmawiała. Tak jak pan wójt mówił drogi 

są przed i drogi są za, natomiast Państwo ułożyli kostkę i po prostu zakazali jej dojazdu. 

Radna Ewa Szydłowska - a kostkę ułożyli na? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - na drodze gminnej. I nie było by sprawy, 

gdyby ona mogła dojechać tam, przecież tego dojazdu nie ma codziennie, to jest raptem dwa 

czy trzy razy w roku. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - albo zastawiają samochodem, albo jak trzeba przywieźć 

węgiel to nie tamtędy, bo to samochód ciężarowy. 

Radny Wiesław Maciejuk - to niczym jak „Państwo w Państwie”.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to właśnie pierwsza sprawa, jak można 

ułożyć kostkę bez zgłoszenia. Ja myślę, że to jest niepotrzebny konflikt, bo gdyby nawet 

sobie ułożyli, a kobieta mogła sobie dojechać, nie byłoby sprawy. 

Radny Wiesław Maciejuk - najlepiej, jakby się dogadali. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale nie ma zgody, trzeba wyznaczyć pas drogowy, 

postawić znak droga wewnętrzna i postawić znak zakaz zatrzymania i postoju. Trzeba zrobić 

stałą organizację ruchu, zapłacić paręset złotych za projekt, znak i wtedy będzie sprawa 

załatwiona. 

Radny Ignacy Janczuk - to jest w gestii gminy, aby ta droga była wytyczona i zaznaczona. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ta droga jest wytyczona, bo ta droga cały 

czas jest. Ja rozumiem, że w tej kwestii zgadzamy się wszyscy, że skoro jest droga gminna 

to powinna być egzekwowana. Temat jest poruszony, żeby nie było niespodzianek. 

Radni Gminy Stara Kornica - tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - żeby Państwo przemyśleli, faktycznie GS pisząc                   

i wcześniej mówiąc, oni chcą obliczyć koszty i zagospodarować tą bazę w Starych 

Szpakach, to pierwsza rzecz. Druga rzecz, która stoi już od półtora roku, czy dwa lata, baza 

po SKR w Starych Szpakach, tam ktoś pyta i mógłby przystąpić do przetargu i kupić to.    

Tam było swego czasu pozwolenie, wycinaliśmy topole, żeby to nie niszczało. To na końcu 

Szpak jak się jedzie do Hruszniewa po lewej stronie. Tam praktycznie nic nie ma. Tam 

trzeba sprawdzić, czyj jest transformator, to po pierwsze. Po drugie, tam koło portierni jest 

taki długi murowany budynek, jak to były kiedyś pomieszczenia mieszkalne, biurowe, taka 

duża wiata. Ja uważam, że to trzeb sprzedać, bo ta baza, ona niedługo będzie jak te 

magazyny GS, czy nawet jak ta szkoła. Tam eternit, tam gałęzie, to będzie niszczeć, jeżeli 

ktoś kupi. 

Radny Wojciech Baj - ale tam, jakby się trafił jakiś konkretny kupiec, tam jest dużo placu,     

bo tam nie dość, że baza, tam za bazą jest jeszcze 2 ha pola. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, to teraz zadam pytanie, żebyście 

wiedzieli. 

Radny Wojciech Baj - były takie słuchy, że ktoś tam z tych zrzeszeń jakąś chłodnię chcieli 

stawić. To nie byłoby złe, bo byłyby jakieś miejsca pracy w takiej wsi, jak jest u nas, a gmina 

by miała porządny dochód. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to zapytam pana, powiem Państwu szczerze, tam 

faktycznie w sąsiedztwie tego, o czym mówię, jest ta działka przemysłowa po SKR i jest 

około 3 ha gruntu ornego. Ja mówię w tej chwili tylko o tej bazie tutaj ktoś to dzierżawi.          

A jeżeli by się znalazł inwestor, który chciałby kupić to i to, to jeżeli byście Państwo uznali za 

stosowne, to ja chcę włączyć do wyceny przetargu całość. Tam nie trzeba dzielić, bo to są 

dwie różne działki, które sąsiadują ze sobą. Szanowna Rado, jeszcze druga rzecz,               
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to wyprzedaż na „Wygonie”, tam, jeżeli chodzi o tę działkę co Państwo Wasilewscy zgłaszali. 

To był operat szacunkowy zrobiony na kwotę 6.800,00 zł. Taka była cena wywoławcza. Nikt 

nie przystąpił do kupna tej działki, nawet Państwo Wasilewscy, którzy pierwotnie byli 

zainteresowani. Moje pytanie jest następujące, to rada decyduje. Za tą cenę, trzymać dalej, 

czy obniżyć? 

Radny Mateusz Leszczyński - obniżyć. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - do jakiej kwoty? 

Radny Mateusz Leszczyński - do połowy co najmniej bo tam są dwa ary działki czy trzy, tak? 

Radny Wiesław Maciejuk - cztery. 

Radny Mateusz Leszczyński - no to 6.000,00 zł za cztery ary to trochę przesada chyba 

lekka. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, ta pani była u mnie, rozmawiała. Za tą 

cenę ona nie przystąpiła do przetargu, bo uznała, że za drogo. Operat był robiony, to ludzie 

robią, którzy szacują to na bazie  

Radny Ignacy Janczuk - trzeba zaprosić tych Państwa i porozmawiać z nimi, jak oni to widzą, 

żeby po prostu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - do nas na radę czy do wójta? 

Radny Ignacy Janczuk - na sesję. 

Radny Mateusz Leszczyński - panie wójcie, a czy oni jeszcze w ogóle chcą to kupić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, ale za niższą cenę. 

Radny Ignacy Janczuk - no bo za cztery ary to rzeczywiście jest cena dość wysoka. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak, tylko że oni też nie mają innego wyjścia, 

oni muszą to kupić, my nie mamy zamiaru zdzierać z nich. Ale jeżeli komuś zleciliśmy 

wycenę, to ta firma musiała się jakimiś parametrami kierować. My jesteśmy skłonni do tego, 

żeby tą cenę obniżyć i dlatego temat w ogóle jest. A znowu ta działka jest absolutnie,            

ja byłam za tym, żeby tą wycenę zrobić i sprzedać, bo ona jest do niczego nam 

niepotrzebna. 

Radny Mateusz Leszczyński - nawet te 3.000,00 zł będą na garnki do Wyrzyk.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - albo na wytyczenie drogi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, następne pytanie. Ta cena to ma być 

wartość brutto czy netto. 

Radny Stanisław Maciejuk - no to może spytać, za ile oni chcą tę działkę kupić. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ja rozumiem, że wójt porozmawia z tymi ludźmi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, nie. Szanowna Radno była ta pani, rozmawiała. Opcja 

jest taka, że może być kupno, ale za niższą cenę lub dzierżawa na dłuższy okres czasu. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to już lepiej to sprzedać. Wójt niech 

negocjuje i nam przedstawi wyniki. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to może niech ta pani przyjdzie na sesję, uzgodni i powie. 

Radny Ignacy Janczuk - na sesję nie musi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja myślę, że do wójta, po co na sesję. 

Radna Ewa Szydłowska - my zostawiamy wójtowi wolną rękę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja powiem, poproszę, przyjdzie na sesję, potwierdzi,         

że taką cenę jest w stanie dać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy wójt jeszcze jakieś rzeczy ma? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to chyba wszystko, nie będę wracał do innych spraw. 

Także dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Szanowni Goście, Szanowna Rado, chciałbym 

podziękować za udział, za skwitowanie. To, co robiłem, robię i będę robił z największą 

starannością. Nie da się wszystkiego zrobić na raz. Wiem, że Państwo oczekujecie, sprawy 

bieżące, inwestycyjne. Powiem Państwu szczerze, z punktu widzenia tutaj gminy, to też jest 

ciężka praca, wie to pani skarbnik, wiedzą służby. Tego się nie zrobi za miesiąc, za tydzień. 

Chodzi, to chodzi, uważam, że dobrze chodzi. Tak to oceniam. Chociaż uwagi przychodzą, 

jak były. Niestety, ale to wymaga czasu i służb i wójta, że nad czymkolwiek, co napiszemy to 

wójt siedzi, służby siedzą. Czytają instrukcje, czytają, formularze wypełniają, stąd piszemy 

wnioski. Powiem Państwu szczerze, rozliczamy je. Są jakieś tam małe uchybienia, które się 

zawsze znajdą, ale to takie mało istotne. Meritum sprawy i zagadnienia, które są objęte 

wnioskiem, zawsze są doprecyzowane. Ale to już taka rola. Człowiek się zdecydował, 

mieszkańcy zaufali. Ja to traktuję, jako pracę i będę ją wykonywał tak najlepiej jak umiem      

a inwestycje w tym roku, które zostały zapisane, będą zrobione na pewno. Wiele rzeczy nie 

zależy bezpośrednio od wójta. Taka jest kolej rzeczy, niestety trzeba się z tym zmierzyć,      

że są zdanie i miłe, są zdania niemiłe, ale niestety, taka jest rzeczywistość i dziękuję radnym 

którzy głosowali, za skwitowaniem i mówię, będę pilnował tego tak jak umiem i tak jak się da 

i dalej będę szukał pieniędzy i pisał wnioski. Szanowni Państwo, to kosztuje czasu,              

bo człowiek jedzie do Warszawy, to pani Ania powinna wiedzieć, bo podpisuje delegacje. Nie 

jadę za jedną sprawą, jak jadę to od razu pozałatwiać sprawy kolejne, które zawsze mam 

gdzieś tam w myślach, żeby ewentualnie wiedzieć, jak do tematu podejść. Także z całego 

serca dziękuję za skwitowanie. I cóż, życzę dalej dobrej współpracy i jak najlepszego tutaj 

wspólnego działania, które będzie nakierowane na coraz większą poprawę bezpieczeństwa   

i jakości życia naszych mieszkańców. Powiem Szanowni Państwo jeszcze, jeżeli chodzi        

o OMYA. OMYA też, było na Komisji poruszane, przyjęta została w budżecie, bo było pytanie 

na ostatniej sesji. Nie ma pod lasem, pod „Wólecką choiną” nie ma tej drogi. Nie ma tej drogi 

na stan prawny. Trzeba tą drogę zrobić i jest zapisane w budżecie i będziemy tą drogę robić 

w porozumieniu z nadleśnictwem Sarnaki. Jeżeli chodzi o działki prywatne, jest ich dziewięć. 

Po pierwsze, z każdym trzeba przygotować akt notarialny, żeby wiedzieć, jaka jest cena aktu 

notarialnego. Dwa, z tymi osobami, co rozmawiałem, każda osoba, z którą rozmawiałem, 

chce rekompensaty za przekazanie tych działek pod drogę. 

Radny Ignacy Janczuk - ale to, co pan proponuje, to jest najdroższa wersja będzie znowu, 

wyciąć las i zrobić drogę. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - rozmawiałem z 4 - 5 osobami, każdy chce nie przekazać 

tylko odkupić. 

Rady Ignacy Janczuk - i jaką sumę chce za to? 

Radny Wiesław Maciejuk - 100.000,00 zł tak, chce za to? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, 17 to ile to? 

Rady Ignacy Janczuk - ale jedna osoba chce 100.000,00 zł? 

Radny Wiesław Maciejuk -  tak, jedna. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, odkupienie też trzeba zrobić, ponieść 

koszty. Zrobić operat szacunkowy. Tu była sprawa ostatnio na sesji, nie jest to grunt gminny, 

tylko z drogą powiatową? Tam było 18 arów, były przekazane. Powiem Państwu tutaj, pójść 

zrobić dziewięć aktów notarialnych, to jest około 9.000,00 zł, tak? Bo trzeba z każdym 

oddzielnie akt notarialny zawrzeć. A sprzedaż byłaby też robiona na zasadzie operatu 

szacunkowego, trzeba każdą działkę indywidualnie wycenić. 

Radna Ewa Szydłowska - trzeba do tego wrócić. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - bardzo dziękuję za udział w sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska  

zamknęła obrady X Sesji Rady Gminy o godzinie 13 : 20.  

 

 

Protokołowała                                                                                  Przewodniczyła 
 
Marzena Gromysz                   Elwira Hulińska 
 

 


