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PROTOKÓŁ NR IX/2015 

z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 26 maja 

2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani 

Elwiry Hulińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - otworzyła obrady IX nadzwyczajnej sesji, 
powitała radnych oraz Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka. Stwierdziła, że obrady są 
prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 13 radnych. Nieobecni radni: pan Łukasz 
Kalużny – nieobecność usprawiedliwiona oraz pan Stanisław Wielgórski – 
nieobecność usprawiedliwiona. W załączeniu lista obecności radnych.  

Następnie zapoznała z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

5. Podjecie uchwał w sprawie: 

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

2018. 

- zmian w budżecie gminy na rok 2015. 

6. Wnioski i interpelacje radnych. 

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

Porządek obrad przegłosowano. Za przyjęciem głosowali wszyscy radni. Głosów    

"za" było 13. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było. 

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

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji przegłosowano. Za przyjęciem głosowali wszyscy 

radni. Głosów "za" było 13. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było. 

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

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pod koniec tygodnia  zgodnie z ogłoszeniem był 

realizowany przetarg na sprzedaż nieruchomości. To były 3 działki na osiedlu 

domków, tam kilka arów, kilkanaście arów. Działka na „Wygonie” jak się jedzie do 

Walima, no i były magazyn po GS w Starej Kornicy. Do tej działki na „Wygonie” nikt 

nie przystąpił, do tych działek trzech tak jak mówiłem zainteresowanie było dwoma 

działkami. Zobaczymy czy wszystkie  osoby  wpłacą wadium. 

Radny Ignacy Janczuk – ale to wadium nie miało być wcześniej przed przetargiem 

wpłacone. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, one wpłaciły wadium i teraz pytanie czy 

przystąpią do podpisania aktu notarialnego, bo tam jest porozumieniem aktem 

notarialnym w ciągu 14 dni. Wczoraj podpisałem umowę na ten kredyt pomostowy - 
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przejściowy, także fakturę, rachunki za te faktury będą opłacone 28 w czwartek.     

Bo tak to zostało ustalone. W tamtą środę woziłem dokumenty, miałem dokumenty     

w piątek, ale czas nie pozwolił i dopiero w poniedziałek pojechałem podpisać umowę.  

OMYA  tak jak Państwu mówiłem wcześniej ma prawomocną decyzję środowiskową. 

W tej chwili tam prace idą w innych zakresach i idzie to  w dobrym kierunku. W Wólce 

w tej chwili ruszyły już prace, przygotowania tej bazy po byłym RSP. Tam są prace 

porządkowe, tam jest też szyld „OMYA” oni podpisali z wójtem za zgodą rady umowę 

dzierżawy na 3 lata, także tam będzie się odbywać też produkcja, a dalej to będą 

procesy typu odwadnianie, typu uzyskanie  koncesji na wydobycie i to już jest mocno 

zaawansowane także wygląda sytuacja na ten moment w ten sposób. Szanowni 

Państwo też trzeba powiedzieć, bo później będzie taka sytuacja, droga pod „Wólecką 

Choiną”. W tej chwili rozmawiałem ze służbami nadleśnictwa, bo tam nie ma drogi. 

Droga, która jest wzdłuż „Choiny” ona idzie działkami prywatnymi. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - znaczy wójt inaczej tłumaczy, do wysypiska 

nie ma drogi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, drogi nie ma na całej wysokości lasu. Jest ona 

zrobiona, ale to jest droga zrobiona  w  granicach działek prywatnych. Brałem, 

sprawdzałem mapy, tam jest tylko jedna kreska dzieląca moją działkę, pola i las. 

Radny Ignacy Janczuk - tam jest tylko na końcu lasu kawałek drogi.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - żeby wyjaśnić sytuację, bo ja też do końca 

nie wiedziałam. Wzdłuż lasu są trzy działki: działka pana Kalinowskiego, nasza 

działka 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - cztery. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - cztery? I pana Golca i Litwiniuka. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 40.000,00 zł wydaliśmy na drogę w tym,               

że poszedł ten destrukt, tam gdzie jest pas drogowy zaznaczony. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a tutaj trzeba teraz zrobić tak, żeby ta droga 

była. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - bo jest potrzebna. 

Radny Wojciech Baj - to trzeba wykupić od ludzi. 

Radny Ignacy Janczuk - to jest zasiedzenie czy coś w tym stylu. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - znaczy, niech wójt wytłumaczy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - idzie procedura taka, dokonamy zamiany z lasami 

państwowymi. Droga, która idzie, ona dalej będzie drogą przez Rudkę tutaj od 

leśniczówki do Kobylan to się stanie drogą nadleśnictwa, a tutaj nadleśnictwo wytnie 

w pasie lasu osiem metrów na drogę.  
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Radny Ignacy Janczuk - a to trzeba jakby drugą drogę stworzyć? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. 

Radny Ignacy Janczuk - no to nie lepiej nam by było 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a ile wydzierżawić, a ile koszty odkupienia? 

Radny Ignacy Janczuk - ja myślę, że to byłoby taniej, odkupić, rozmawiać z tymi 

ludźmi. Przecież ta droga też jest im potrzebna. Przecież teraz drogę która jest  około 

dwóch kilometrów, może dwa to nie ale półtora to jest, trzeba ją rozebrać.                

Bo najpierw trzeba ją rozebrać, nikt nie postawi tej drogi, tym że tam zrobi drugą a tą 

zostawi. To trzeba to uprzątnąć, wszystko zabrać.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wybudowana była tylko przez gminę do wysypiska. 

Tam to już by zrobiono nie na koszt gminy, to już robiona 

Radny Ignacy Janczuk - to ja rozumiem, ale ten odcinek będziemy musieli rozebrać    

i wybudować nowy. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ja myślę, że rozebrać to nie, bo oni też mają 

dostęp. 

Radny Wojciech Baj - to tego gmina nie robiła dalej, to jak my to będziemy rozbierać.    

Radny Ignacy Janczuk – tam za końcem lasu jest droga gminna. Jak się kończy 

„Choina” to się rozpoczyna gminna droga to tam było dofinansowane do odcinka tam 

nie wiem 300 czy ileś metrów? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. Tam co jest tłuczeń kładziony. 

Radny Ignacy Janczuk - tak.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tam było sporo, może 600- 800 metrów. 

Radny Ignacy Janczuk - znaczy tak, bo to tak się wydaje. Ale czy rozmawiał pan wójt 

z tymi ludźmi, co oni na to. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie rozmawiałem. Ludzie pytali w jakiej formie      

to będzie. Za lasem, za śmietniskiem ja nie budowałem. Jak była sprawa wtedy        

to rozmawiał pan Kałabun z tymi właścicielami, że wyrażają zgodę położyć tam 

kostkę.  

Radny Ignacy Janczuk - i ja myślę żeby siąść teraz i porozmawiać z tymi ludźmi          

i dojść tam do porozumienia. 

Radny Mateusz Leszczyński – albo na sesję tych ludzi zaprosić. 

Radny Ignacy Janczuk – nie, to trzeba przeprowadzić takie negocjacje w 3-4 osoby, 

panie wójcie to byłoby prościej. 



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu.  
 

Radny Wiesław Maciejuk - porozmawiać, co powiedzą. 

Radny Ignacy Janczuk - teraz nawet dla pana Kałabuna, wybudować znowu drugą 

drogę 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - taką informację, jeżeli ma być droga  ta co idzie,   

to ona musi być według normy, określonej szerokości pas drogowy. To nie będzie 

tak, że droga będzie wytyczona tylko na tej części wyłożonej. Pas drogowy, nie wiem 

ile ta droga stanowi, musi być 8 czy 10 metrów minimum szerokości, tak? Gdzie 

utwardzenie będzie tylko na szerokości 3 metrów, tak?  

Radny Ignacy Janczuk - myślę, że jak się wybuduję tą nową drogę, załóżmy po tej 

leśnej drodze nikt z tych właścicieli się nie zgodzi żeby tam ta droga też pozostała. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to ją sobie zabiorą. 

Radny Ignacy Janczuk - każą rozebrać gminie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a ja panu powiem inaczej 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to jest ciężka sprawa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - rozmawiałem z panami, była taka sytuacja, że mieli 

kontrolę z Agencji Rynku Rolnego i niestety dopiero się przekonali, że droga jest       

w pasie, w ich działce. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - bo brakuje 

Radny Mateusz Leszczyński - ale ja bym próbował z tymi ludźmi porozmawiać, 

negocjacje.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - jakby nie patrzeć, na pewno są pieniądze. 

Bo trzeba wynająć geodetę. 

Radny Wojciech Baj - na pewno duże pieniądze. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, ja powiem inaczej, trzeba nie   

tylko, jeżeli idziemy w te części to trzeba wziąć geodetę, trzeba wytyczyć, trzeba 

teraz rozmawiać z ludźmi. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- pierwsza sprawa trzeba najpierw rozmawiać 

z ludźmi.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, czy w ogóle zgodzą się i na jakich warunkach 

udostępnią grunt na rzecz gminy, przekażą, sprzedadzą tak? 

Radny Mateusz Leszczyński - trzeba najpierw w ten sposób. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a jeżeli nadleśnictwo zamieniam, to praktycznie 

tylko jest koszt geodety, wytyczenia, i nadania 
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Radny Ignacy Janczuk - ale najpierw musi pan wybudować. 

Radny Stanisław Maciejuk - znając sytuację w Rudce. Ile jest? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jaki był problem. 

Radny Wiesław Maciejuk - ale dopiero będzie problem jak się porozmawia. 

Radny Ignacy Janczuk - na ten czas chciałbym zaproponować ludziom coś mądrego, 

nie wierzę że się nie da dogadać. Bo to, że budować z boku drugą drogę to na razie 

jest pomysł nierozsądny. A na razie z tymi ludźmi usiąść, zaangażować w to nawet 

Spółkę OMYA i pana Kałabuna, bo jemu też tam zależy na tej drodze. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - bo okazuje się, że on ma drogę do nikąd.  

Radny Ignacy Janczuk - no, ale pan od początku wiedział o tym.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja nie byłam świadoma. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, ja dowiedziałem się jak przyszedłem w roku 

chyba 2012. 

Radny Ignacy Janczuk- tak, ale wiadomo od dawna było, że tam tej drogi nie ma. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jak gmina kładła asfalt od drogi wojewódzkiej do 

śmietniska. To było realizowane przez gminę. 

Radny Ignacy Janczuk - sporo rzeczy realizowanych było bez planu 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska -  a teraz ponosimy tego konsekwencje. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w Kobylanach przecieka, rynny nie ma. 

Radny Ignacy Janczuk - ale nie ma co się napinać, tylko trzeba prostować                   

i remontować i to wszystko. Tej drogi tam nie ma w ogóle, znaczy ona jest, ale jej nie 

ma. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jest fizycznie, nie ma na mapie. 

Radny Ignacy Janczuk - jej nie ma w planach, rozumiesz? Ona fizycznie jest. 

Radny Wojciech Baj - to do śmietniska droga jest 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to  tylko do śmietniska. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na prywatnej działce droga. 

Radny Ignacy Janczuk - tam dalej przez cały las. Przez calutki las nie ma drogi. 

Droga zaczyna się za lasem dopiero. Tam jest więcej jak kilometr. Trzeba                  

te niejasności rozwiązać, czyli zacząć od rozmowy z ludźmi. I no bo nawet jakby 
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jakieś symboliczne pieniądze by chcieli no to lepiej zapłacić troszeczkę ale 

symboliczne. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska -  wątpię  to są pieniądze i nie ma dyskusji.      

Ja mam pytanie. No to jaki jest do śmietniska dojazd? Jest drogą gminną dojazd do 

śmietniska? 

Radny Ignacy Janczuk - nie ma tej drogi. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - nie no to z tej strony, a z drugiej strony?  

Radny Ignacy Janczuk – z żadnej nie ma. Tamtej drogi też nie ma, rozumiecie?        

Na wysokości lasu nie ma żadnej drogi. Czyli na wysokości 1, 5 km czy 2 km nie ma 

żadnej drogi. Jest pole tylko. 

Radna Ewa Szydłowska – ale jak to jest możliwe. 

Radny Ignacy Janczuk - tam droga może kiedyś była na skraju lasu czy może na 

granicy czy poza lasem. Las się rozrastał, droga się odsuwała. Po kilkunastu latach 

droga się rozsunęła i tam była prywatna droga. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - nawet gdyby droga się odsunęła.                  

Ja rozumiem, że mogła zarosnąć krzakami, drzewami, ale na mapach by została. 

Radny Ignacy Janczuk - no ale jej nie ma. To była taka grzecznościowa droga. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska -  ale słuchajcie, ale ja mam pytanie jeszcze 

jedno. 

Radna Ewa Szydłowska - ale jak ja byłam mała ta droga już była. Jeździliśmy 

tamtędy. 

Radny Ignacy Janczuk - tak 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale jak jest droga, jaką alternatywą dla tej 

schetynówki, kiedyś była rozmowa, że jest droga u Kałabuna obok kopalni?  

Radna Ewa Szydłowska - zamiast robić drogi, to musimy las wycinać. 

Radny Wojciech Baj - nie i jeszcze drogę zburzyć. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - znaczy, Ignacy 

Radny Ignacy Janczuk - jeżeli nadleśnictwo się zgodzi ten las wyciąć, te 8 metrów. 

Ale wybudować drogę musiałaby gmina.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - jeżeli taka opcja jest i nadleśnictwo by nam 

tą drogę zrobiło, to wiecie, oni też będą tą drogę ruszać może im też by zależało. 

Może tą drogę się uda zrobić lepiej tam niż tutaj. To jest rzecz do wzięcia pod uwagę, 

wcale nie najgorsza. 
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Radny Ignacy Janczuk - ale uważam, że na pewno Ci właściciele tą starą każą  

rozebrać, nie ma opcji takiej że będzie z boku droga. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - tak. To jeszcze wcześniej nie było mowy        

o drodze. 

Radny Ignacy Janczuk - nie było mowy o  3 lata temu czy 4, no. Czyli tą drogę trzeba 

zdjąć i zabrać to są jakieś koszty. 

Radny Mateusz Leszczyński - ja myślę, że trzeba najpierw spytać ludzi. Ciekawe,     

co ludzie na to powiedzą. 

Radny Wojciech Baj - w jakiej odległości to jest prywatne? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - całość. 

Radny Wojciech Baj - no, ale ile to jest metrów? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - 3 m albo 4 m. Szanowni Państwo proponuję 

żebyśmy zajęli się bo wójt jeszcze nie skończył w prawdzie ale gdzieś wyszedł. 

Przegłosujmy uchwały, a i tak nie jest sprawa na ten moment, tylko do przemyślenia, 

dobrze?  

Uchwała Nr IX/37/2015 Rady Gmina Stara Kornica z dnia 26 maja 2015 roku,        

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na 

lata 2015-2018. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały. 

Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za 

było 13, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było.  

Uchwała Nr IX/38/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 26 maja 2015 roku,        

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik         

do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały. 

Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów     

za było 13, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było.  

Ad.pkt.6.p.p. Wnioski i interpelacje radnych. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - może coś wójt chciałby dodać? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, to ta droga jest w prywatnych działkach. 

Trzeba będzie doprecyzować, porozmawiać z nimi. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – pomyślcie. 



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu.  
 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, jak tutaj ewentualnie jakby było 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska -   to jakby było najprościej i najtaniej? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - druga sprawa, to było robione, że tak powiem 

odnośnie tych solarów. Temat został już, że tak powiem rozpracowany i rozmowy 

końcowe ku temu żeby złożyć wniosek, bo dokumentacja taka jaka jest niezbędna 

jest już wykonana. Mam informację, że z tej listy, która była po 90 to, po robieniu tej 

dokumentacji technicznej i ustalaniu warunków. Bo tam do ustalania warunków każdy 

musiał okazać akt własności i dwie osoby nie mogą, bo nie mają aktu własności. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no to listę mamy rezerwowych. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, rezerwowych. 

Radna Zofia Marczuk - ale u tych, co na rezerwowych listach byli, to też? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. To było polecenie wójta, że mają zrobić            

u wszystkich, co tu jest. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska -  one się nie zdublują bo planujemy następne 

wnioski, jak będą środki. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jak będą środki to pomyślmy. O to tak wygląda 

sprawa, jeżeli chodzi o solary. 

Radna Zofia Marczuk - a wpłaty? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - jak przejdzie wniosek. 

Radna Zofia Marczuk - dopiero. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. Szanowni Państwo wpłat nie będzie wcześniej 

jak już będziemy wiedzieli, że jesteśmy na liście rankingowych, a nawet to będziemy 

potem patrzeć czy przy podpisaniu faktury, umowy. Bo jeżeli podpiszemy z Urzędem 

Marszałkowskim fakturę, to myślę, że tam trzeba będzie w krótkim czasie robić. No 

chyba żeby powiedzieć mieszkańcom, że mają 2 tygodnie na wpłacanie tych wpłat 

tak?  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ja to tylko się wtrącę, jeżeli wójt mi pozwoli. 

Bo takie głosy były i przychodzili ludzie z awanturami, bo pani w gazecie napisała,    

że tych solarów będzie 100. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie prawda. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a my 90, więc gdzie 10? I pewnie gdzieś 

zachachmęcone, już jest problem. Także tłumacz, co pani usłyszała koło 100, wyszło 

90. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jeszcze powiem Państwu jedno, można to nawet 

sprawdzić w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa, jest o środkach jakie zostały 

przeznaczone na jednostkę. Pierwotnie miało być 500.000,00 zł, przeznaczone          

na samorząd, w tej chwili jest 200.000,00 zł. To też jest zapisane w Rozporządzeniu 

Rady Ministrów, tutaj są rzeczy wynikające z przepisów i stąd to wyszło, że nie 

robimy 200 tylko robimy 90, a 90 z tego tytułu, iż tak jak mówili fachowcy, że taka 

instalacja może kosztować w granicach wybudowaniu 8 000 - 9 000 zł. Można było 

sobie policzyć i skalkulować 9000 zł, tylko ile trzeba dopłacić tak?  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a ja mam jeszcze jedno pytanie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - bo to z takimi pytaniami się do mnie ludzie 

zwrócili. A dlaczego mają być wymontowane stare te zbiorniki na wodę?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to ze względów sanitarnych i przepisów. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale jest taki wymóg? Jak w Konstantynowie 

zakładali to też tak zrobili, że wyrzucali stare?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie wiem, tak jak jakiś fachowiec mówił,                

że ze względów sanitarnych chyba, nie może być tak, że będzie woda podgrzewana 

dwutorowo i to zostało uwzględnione. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - wiecie, dla mnie osobiście to też nie bardzo  

się to podoba, bo potem przez zimę piecem np. ja nie potrzebuje grzać takiego 

dużego zbiornika, tylko mniejszy grzeje. 

Radna Zofia Marczuk - ale powiedział, bo ja też mówiłam, bo przecież 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no to jak to jest?  

Radna Zofia Marczuk - nie nagrzeje się wody zimą, nie nagrzeje wody np. zawsze 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no tak, no. 

Radna Zofia Marczuk - że, wyrzucić trzeba ten stary zbiornik. Przecież będzie 

podłączenie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, podłączenie. Czyli on będzie miał podłączony  

krótkotrwałe. W tej chwili, jeżeli doszłoby do montażu solarów, montuje się nowy 

zbiornik. On będzie zasilany dwurodzajowo: ze słońca i z pieca. I stąd pojawiły się, 

że to trzeba stary zbiornik zdemontować, bo połączą go z siecią c.o. 

Radna Zofia Marczuk - tak, bo powiedział że będą przełączali, wyłączali, także 

będzie jedno. 
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Radny Ignacy Janczuk - dobry patent, a ten wymiennik ciepła jest bardzo dobrze  

izolowany i tam ciepło długo się utrzymuje. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale to właśnie trzeba wiedzieć ja z tego nie 

korzystam, bo ja nie wiem, co ja mam powiedzieć ludziom.  

Radny Leszek Muszyński - tutaj właśnie chodzi, panie wójcie ja mam propozycję dla 

pana i dla służb pracujących, bo z tego, co słyszę to żebyśmy się nie obudzili  tak jak 

z przydomówkami, że dokładamy do tego interesu, bo wniosek był źle zrobiony czy 

projekt. Tutaj jest nowa inwestycja i prosiłbym o wnikliwe zbadanie wszystkich 

szczegółów. Bo mówię, my w przeciągu kiedy zakończy się projekt, my znowu 

będziemy mieli problem. Wnikliwa analiza musi być do końca. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, nie panie Leszku. Wnikliwa analiza i tak nic nie 

da, bo to było liczone na zasadzie założeń. Pytanie jest następujące teraz,                

jak rozstrzygnie się przetarg, tak?  

Radny Leszek Muszyński - no tak, ale macie przetarg też na przydomówki, to widzę    

z tego że źle 

Radny Ignacy Janczuk - ale Leszek mówi o tym, że załóżmy, że to konkretny projekt, 

w konkretnym domu, to dobrze: to wymiana i to kosztować będzie 9700 zł i nie ma 

prawa kosztować grosza więcej. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - proszę. 

Radna Ewa Szydłowska - a jak trzeba będzie dołożyć 1000 zł, to kto będzie 

dokładał? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ja jeszcze chciałabym wrócić to znaczy,       

że one będą podłączone do c.o., tak jakby zawór bezpieczeństwa miały, tak? 

Radny Ignacy Janczuk - teraz masz załóżmy zbiornik, tak? Teraz tego tam nie 

będzie, będzie wymiennik ciepła, który będzie nagrzewany przez solar jedno 

zasilanie, a przez piec drugie zasilanie. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - i rozumiem, że w lecie jak słońce będzie 

grzało, no to wtedy jest możliwość do centralnego zrzutu. 

Radny Ignacy Janczuk - nie, nie. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no jak nie, ale powinno być. 

Radny Ignacy Janczuk - nie, nie. Jak przechodzi temperatura załóżmy 80 stopni już 

na wymienniku, on ma go przekierować na grzejniki. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ja wam tylko pokażę, tu jest mapa. Ja też  

nie znam się na tym i nie wiedziałam tego. Ale co wy mówicie że nie ma drogi,          

jak tu jest droga. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tu jest droga, tu jest droga gminna. 

Radny Tadeusz Ilczuk-  ale od lasu nie ma. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale ja mówię, że zrobić to, to, to i o tu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - byłem wtedy w 2011 roku z nadleśniczym, 

przyjechał wziął swoje mapy i dlatego brakowało komuś 0,10-0,15 ha. Bo faktycznie, 

granica lasu i te kamienie to one są, że tak powiem dużo głębiej od tego 

drzewostanu. Tam faktycznie drzewostan już wrósł w pola i ludzie tak jakby mieli 

mniej, tak? No i tam na pewno opcja jest taka, że ludzie czystkę zrobili tam, krzaki 

wycieli i bardziej do granicy przesunęli tą drogę, tak? Ale to też nie jest na granicy 

między tą drogą, na granicy pomiędzy polami, a lasem. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - dobrze, na razie temat będzie otwarty. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - temat będzie otwarty. Geodeta, jeżeli przychodzi, 

bierze i rozgranicza, to też koszt rozgraniczenia zależy od ilości działek i długości 

tak? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale to my byśmy musieli tą drogę zrobić 

gdzie? Do wysypiska, czy na całej długości? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jeżeli robimy drogę to robimy od województwa       

do połączenia tam gdzie jest z Koszelówką z drogą publiczną. Przecież tutaj jadą       

w tej chwili wszyscy, czy to rolnicy czy to jadą samochodem, jadą po terenie 

prywatnym, tak? 

Radny Ignacy Janczuk - posłuchajcie, kiedyś to było tak, była droga gminna tamtędy    

i nikt nie robił planu. Przychodził ten co projektował, wyliczał to mniej więcej i ludzie 

czynem to robili. Wójta był tylko cement, dlatego nasza gmina ma tyle dróg. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja myślę że pod lasem to śmietnisko kiedy 

powstało?  

Radny Ignacy Janczuk - z 15 lat temu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w 2006 r., może później trochę wysypisko 

powstało, no. 

Radny Ignacy Janczuk - nie no z 15 lat temu powstało 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie po 2006, że tam 

Radny Ignacy Janczuk - tam była zawsze droga. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo ja powiem inaczej, w ośrodku 

jak sprawdzałem jak w gminie były mapy z lat 92-98, one już pokazują, że tam jest 

już jedna kreska. Czyli droga była wybudowana po prostu bez projektu technicznego.  
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Było wskazane, tu proszę położyć asfalt ludzie zrobili i droga została na gruncie 

ujeżdżonym tak? 

Radny Ignacy Janczuk - są takie drogi w gminie, ja mam na własnym polu gdzie 

przez moją działkę przebiega droga, która jest drogą gminną i ona nie ma początku     

i nie ma końca, rozumiecie? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - tak. 

Radny Ignacy Janczuk - takich dróg jest dużo w gminie. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a ja mam na swojej działce taki przepust, 

gdzie nikt nie pytał kiedyś i jest z jednej strony droga, a z drugiej strony już nie ma 

drogi. 

Radny Ignacy Janczuk - są takie drogi bez końca i bez początku są. 

Radny Wojciech Baj - ale to nie są tylko gminne tylko powiatowe tak samo 

wybudowana jest u nas w Szpakach u mojego sąsiada pole wchodzi w pół drogi 

powiatowej. Na mapach teraz wyszło, że pół drogi powiatowej jest własnością 

sąsiada. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, jest sprawa następna,             

to też trzeba powiedzieć. 

Radny Stanisław Maciejuk - ludzie płacą podatek powiedzmy od nieruchomości 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, tam droga do Kiełbasek, to pan nie wie jest 

zbudowana na gruntach prywatnych, od strony Kornicy od strony Kiełbasek. 

Radny Mateusz Leszczyński – to jak oni to zrobili? 

Radny Ignacy Janczuk – kiedyś były inne czasy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - taki komunikat rzuciłem, bo się okazuje Szanowni 

Państwo, poprzedni radni może wiedzą, że droga powiatowa w Kazimierzowie jest 

poszatkowana i stoi na prywatnych działkach, które to jednocześnie są na majątku 

Gminy Stara Kornicy. Ponieważ ludzie się zrzekli, wójt przejął to aktem notarialnym      

i mamy 1,12 h gruntów pod drogą powiatową w Kazimierzowie. I co z tym fantem 

zrobić teraz? Powiedziałem, żeby starostwo zwróciło za aktualne koszty, bo trzeba 

było zrobić 18 aktów notarialnych, to też kosztuje, tak? Zrobić mapy, podział itd., tak? 

W jakim kierunku mam iść, czy żeby oddali koszty, które ponieśliśmy ileś tam lat 

temu, czy normalnie wziąć to wycenić? Bo też trzeba uporządkować, tak?              

Albo postawić szlaban i bilety brać przez gminę, tak? Rada uchwali regulamin opłat 

drogowych.  

Radna Ewa Szydłowska - ale każdy się zrzeknie, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - żeby ludzie się zrzekli, tak. 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś pytania macie Państwo? 

Radny Mateusz Leszczyński - ja mam pytanie jeszcze, bo ludzie pytają o ONW czy 

wiadomo już coś? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ONW? W toku było, to wszystko wzięte zostało    

do Ministerstwa Rolnictwa, prace idą i będzie w stosownym momencie komunikat  jak 

to przejdzie przez Puławy i jak ustalą kryterium. 

Radny Mateusz Leszczyński - także mniej więcej to kiedy, co mam ludziom 

powiedzieć? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 2016-2018r. 

Radna Ewa Szydłowska - ale to od nas nic nie zależy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja tutaj miałem informację, człowiek był i musimy 

jako Państwo Polskie wystąpić z dobrymi warunkami i czekać aż zatwierdzi dopiero 

będą obszary objęte ONW z nakreślonymi, jakie  kryteria oceny należy brać  aby ten 

teren mógł być zakwalifikowany do ONW 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś pytania? 

Radny Ignacy Janczuk - mieszkańcy nasi zgłaszali wcześniej, żeby jakoś                  

ta współpraca z powiatem na temat budowy czy dokończenia drogi w Walimie,       

czy w Walimku? Czy pan podejmuje jakieś rozmowy ze starostą na ten temat?         

Bo rozmawiałem teraz, bo tam byłem i starosta mówił, że pan tematu nie poruszał. 

Teraz było jakieś spotkanie wójtów też w tych sprawach i że Pan  tam  nie 

uczestniczył.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie informowali mnie z powiatu, że jest jakieś 

spotkanie na poziomie powiatu z wójtami, to po pierwsze. Po drugie, tak jak 

informowałem, wysłałem do Zarządu Dróg Powiatowych pisma o wszystkich 

petycjach i drogach które trzeba robić na terenie naszej gminy. 

Radny Ignacy Janczuk - ale pan doskonale powinien wiedzieć, że pisma nic nie dają 

absolutnie. Chodzi o to aby wójt tam był i dopierał starostę o wytypowanie jednej        

z dróg. Nie mówię, że wszystkich, bo wszystkich się nie da ale czy na Walim  

dokończyć, czy na Kiełbaski, czy na Bachorze.   

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale ja muszę powiedzieć, że rozmawiałam 

już ze starostą, sama już pytałam, prosiłam żeby jakąś drogę tam, więc odpowiadam 

że no nie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wzrusza ramionami zawsze, nie ma pieniędzy. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - tak wzrusza ramionami. 
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Radny Ignacy Janczuk - trzeba iść i naciskać, bo tak bez nacisku nic nie będzie. Tam 

wsparcie jakieś będzie od strony rady no ale, to trzeba żeby gospodarz o to zabiegał 

cały czas. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - cały czas w tamtej kadencji panie radny 

powtarzałem, że mamy pieniądze, że możemy robić, a teraz jak zrobią to się 

możemy dołożyć. 

Radny Ignacy Janczuk - ale pisma nic nie dają, na pismo odpowiada się pismem. 

Pan doskonale o tym wie. Chyba każdy o tym wie, na pismo odpowiada się pismem    

i to jest wszystko. Tylko trzeba być na sesji, trzeba być na zarządzie i jasno tam         

o swoje trzeba się upierać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, Szanowni Państwo tamte cztery lata jeździłem, 

nie pytałem, byłem na sesjach wszędzie, sam jeździłem na sesje czy na komisje, 

zabiegałem o wszystko. Teraz uważam, że w każdej sytuacji nie jestem w starostwie 

czy w innym. Pisma wysłane i pytam, co się z tym tematem dzieje, kiedy będziemy 

mieli jasność, bo też tak jak mówiłem wcześniej, nie można dokładnie budżetu 

ustawiać mamy tutaj ileś rzeczy do zrobienia, że ktoś tam krzyknie że we wrześniu 

będzie drogę robił, tak? 

Radny Ignacy Janczuk - bo starosta mówi inaczej, wszystko w protokołach jest, 

można znaleźć. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie ma problemu, oczywiście że tak. 

Radny Ignacy Janczuk - po prostu pismami nic się nie załatwia absolutnie, bo na 

pismo jest odpowiedz pismem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no dobrze, ale mamy radnych, wójt rozmawia, była 

rozmowa na sesji akurat nie mogłem być, była sprawa, że powiat nie ma pieniędzy. 

No to może niech powiat się zastanowi, co z tym fantem zrobić, zaciągnąć pożyczkę, 

czy jakąś inną formę zrobić, tak? No powiat nie ma pieniędzy, tak? Na ten moment 

jak rozmawiam, słyszę, po prostu 

Radny Ignacy Janczuk - oni na pewno mają, tylko mówią, że nie mają, zawsze jakąś 

drogę można znaleźć coś tam. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no ale to  mamy też i  radnych powiatowych, 

tak? 

Radny Ignacy Janczuk - oni też się starają. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to niech w tym kierunku też coś robią. 

Radny Ignacy Janczuk - oni się starają w tym kierunku, ale to musi być też wola 

gospodarza 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - wola gospodarza jasna i wyraźna jest, no nie 

przesadzajmy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - było jeszcze w 2010 roku, powtarzałem, jeździłem 

na sesję, sam jeździłem, mówiłem, że można z nami robić, robiliśmy co roku, kiedy  

jakieś środki znaleźliśmy. To dawaliśmy po 400, 180, po ileś tam tysięcy, tak?         

No teraz też rozmawiamy i ja zawsze staram się powtarzać panie starosto pisma są 

wysłane, ludzie czekają. Wygnanki, Walim, czekają, Kobylany czekają. 

Radna Ewa Szydłowska - Kazimierzów na żwir czeka też. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Kobylany czekają, także tutaj informacji mają 

pełno. 

Radny Ignacy Janczuk - w gazecie teraz przeczytałem, że wójt z Huszlewa, chociaż 

jest biedna gmina oni nawet zakładają za powiat żeby tą drogę zrobić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - kto zakładał, w którym roku? 

Radny Ignacy Janczuk - no teraz. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w którym roku? 

Radna Ewa Szydłowska - ale to jest chyba jedyna inwestycja powiatu. Pan Bazylczuk  

mówił u nas, że to jest jedyna inwestycja powiatu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, i to w ramach FOGR. 

Radny Ignacy Janczuk - tylko ja tak podejmuje temat, bo wiem że jak ta droga 

zostanie wybudowana, zostanie już mieszkańcom. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - też budowaliśmy za pana kadencji trzy drogi czy 

cztery i też dla mieszkańców. 

Radny Ignacy Janczuk -  ale trzeba budować dalej, są niepokończone te kawałki. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - trzeba kończyć, oczywiście, że tak ale to musi być 

po partnersku. 

Radny Ignacy Janczuk - ale to minie po prostu i nie ma tam tematu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - gdzie nie ma tematu? 

Radny Ignacy Janczuk - no w gminie jest już rok stracony, bo nic nie wybudowano. 

No o to mi chodzi, nie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no ale Szanowni Państwo my pracujemy, mamy 

dokumenty, macie wszystko. Ja panu inaczej odpowiem, to trzeba tam się inaczej 

domagać. Wiedzą, kiedy jakie pieniądze się zwalniają, tak? To czy nie można tych 
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pieniędzy wpisać od razu w pierwszym kwartale, że się zwolnią w maju czy we 

wrześniu, uzgadniamy. Rok drogę robimy w tej gminie u tego wójta.  

Radny Ignacy Janczuk - to trzeba tam cały czas naciskać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak cisnąłem pięć lat i udawało się że wycisnąłem. 

Radny Ignacy Janczuk – no i dobrze. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - i dalej rozmawiamy, pisma piszemy, żeby ktoś tam 

nam nie mówił, że nie będzie. Na każdym kroku, kiedy jest spotkanie, to jest 

rozmowa o tym że są pisma. I czy planujecie cokolwiek zrobić, dla mojego 

bezpieczeństwa wewnętrznego i planowania kolejnych wydatków, inwestycji, tak? 

Radny Ignacy Janczuk - no bo wiadomo, że jest uwzględnionych chyba cztery,           

to wiadomo że czterech to nie ma szans do zrobienia, ale to można wytypować            

i jedną dokończyć. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a typuje kto w powiecie? 

Radny Ignacy Janczuk - no myślę że pan ma duży wpływ na wytypowanie drogi, 

gdyby pan tam był. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja mam wpływ? 

Radny Ignacy Janczuk - oczywiście. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, ja radnym tam nie jestem. 

Radny Ignacy Janczuk - no radnym pan nie jest, ale może by tam w zarządzie, 

jeszcze lepiej jak na radzie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - chodziłem do zarządu i na komisje budżetowe, 

popierałem i różne były rozmowy i różne były spotkania i nie było to proste i łatwe. 

Radny Ignacy Janczuk - no ale tam nie chodzić też nic nie da. Dobrze skończmy ten 

temat. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na każdym kroku kiedy jestem w powiecie,            

to rozmawiam. Powiem panu tak, informacja bieżąca, jak robimy z dożynkami,         

bo przypada kolejka, no chcieliby zrobić. Pytam jakimi środkami dysponujecie i ile 

możecie przeznaczyć? No może 5000 – 7000 zł. Potwierdziłem, że w budżecie my 

też tyle znajdziemy i jestem za tym żeby dożynki robić, tak? 

Radny Wiesław Maciejuk - tutaj jeszcze z tą drogą co tam byliśmy na wiosnę, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ta między Szpakami a  Kornicą. Tam w tej chwili 

przyszła informacja tak jak mówiłem Państwu, bo to było spotkanie żeby ściągnąć       

zapytanie ile geodeta weźmie za wytyczenie. Miałem informację teraz jak wyszedłem 

na chwilę  i są oferty ale tak jak ustnie powiedziałem są to jakieś znaczące koszty. 
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Teraz musimy się zastanowić, bo tak jak mówiłem, wartość wytyczenia zależy od 

długości i ilości  działek. 

Radny Leszek Muszyński – jaka to będzie kwota? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to nie będzie 1500 zł. Oferty przyszły, przynieść 

informację?  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no ale to nie 1000 zł, to znaczy ile 5.000,00 

10.000,00 zł? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - trudno mi powiedzieć. Przychodzi rozliczenie 

różnie i 1200 zł, bo jak miałem komisje no oferty są wysokie, tak? No to pewnie nie 

2000 zł, może wyższe albo może 2000 zł, nie wiem.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - już byśmy skończyli. 

Radny Ignacy Janczuk - ale to wyliczenie jest miedzy 1000 a 1500 zł, no? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to zależy od długości. 

Radny Ignacy Janczuk - od długości działek, no. 

Radny Wiesław Maciejuk - ja myślę, że to tam jest, jeszcze inny temat z tą drogą. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ja tu już, z taką kwestią się zastanawiałam, 

bo wiadomo usługi geodezyjne są bardzo drogie. Tu u nas na sesji bardzo często 

słychać że budowy, naprawa drogi trzeba zacząć od wytyczenia drogi. Albo pokusić 

się o to żeby nająć firmę, która nie weźmie za jeden konkretny tylko za wszystko. 

Radny Wiesław Maciejuk - nie można dogadać się, żeby się odsunęli i zrobić            

tą drogę? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ogłosić przetarg dla firmy która by zrobiła 

wytyczenie dróg w ogóle gminnych na terenie gminy. Ciekawa jestem jakie to są 

koszty?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - były trzy zapytania, jedna była odpowiedź 7.380,00 

zł wytyczenie drogi między Szpakami a Nową Kornicą. 

Radny Mateusz Leszczyński - 7000 zł? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. Było wysłane zapytanie do trzech geodetów, 

jeden wycenił a tych dwóch nie, wycenił Nowa Kornica - Szpaki na 7.380,00 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no właśnie o to chodzi. Jest takie pismo                  

w geodezji. Do trzech było wysłane zapytanie, nie? 

Radny Leszek Muszyński - jeden odpowiedział? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jeden odpowiedział. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a reszta nie jest zainteresowana? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na ten moment mają roboty i nie są 

zainteresowani. 

Radny Wiesław Maciejuk - chyba że, by pogadać z rolnikami żeby ustąpili, żeby już w 

te koszty nie wchodzić. 

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

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Elwira 

Hulińska zamknęła obrady IX Sesji Rady Gminy o godzinie 13 : 45 

 

Protokołowała                                                                                     Przewodniczyła 
 
Marzena Gromysz                             Elwira Hulińska 
 


