
Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji.  
 

P R O T O K Ó Ł Nr XI/2015 

z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 31 lipca 2015 roku w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Elwiry Hulińskiej – 

Przewodniczącej Rady Gminy. 

Obrady rozpoczęły się o godzinie  09: 05  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - otworzyła obrady XI Sesji, powitała Wicestarostę 

Iwonę Muder, Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzatę Witkowską, 

Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka, Skarbnik Gminy Annę Blondyk oraz radnych. 

Stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 11 radnych. Nieobecni 

radni: pan Tadeusz Ilczuk – nieobecność usprawiedliwiona, pan Stanisław Maciejuk - 

nieobecność usprawiedliwiona, pan Krzysztof Mielniczuk - nieobecność usprawiedliwiona, 

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. Wystąpienie przedstawicieli Powiatu Łosickiego w sprawie pieczy zastępczej. 

Tutaj proponowałabym zmianę, ponieważ pan Horbowicz prosił, że chce być obecny na 

sesji. Proponowałabym, żeby pana wysłuchać w punkcie szóstym.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie: 

- określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4, 5 % alkoholu         

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu 

sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Stara Kornica,  

- odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Siedlcach z dnia 29 czerwca 2015 r. 

znak Pa 19/14, na uchwałę Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 czerwca 2013 r.                    

nr XXVIII/174/2013 w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 

powyżej 4, 5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Kornica,  

- powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy w Starej Kornicy opinii o zgłoszonym 

kandydacie na ławnika, 

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

- zmian w budżecie gminy na rok 2015. 

7. Wnioski i interpelacje radnych. 

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad sesji.  

 

Porządek obrad przegłosowano. Wszyscy radni byli „za” proponowanym porządkiem obrad.  
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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. 

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

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dziękuję. Szanowna Rado, Szanowni goście miło was 

gościć na dzisiejszym spotkaniu. Na kolejnej sesji Rady Gminy Państwo w powiecie 

informowaliście, że chcecie się spotkać tutaj i poinformować o sprawach codziennego 

bytowania niektórych rodzin.  

Szanowna Rado, rzeczy, które miały miejsce od ostatniego spotkania to: 

- zakończyły się kolonie, uczestniczyło na tych koloniach 40 osób, 

- pozyskał wójt środki na dofinansowanie placówek oświatowych w Ministerstwie Oświaty,   

- sprawa zamknięta już została definitywnie, zostały sprawy tylko wewnętrzne, sprzęt do 

otworzenia kawiarenki internetowej. Mamy wyposażenie: meble, sprzęt informatyczny, 

- rzecz jest taka, iż ustalałem tutaj z Panią Starościną, będą dożynki powiatowe w naszej 

gminie, bo taka jest kolejność, jeżeli chodzi o harmonogram, gdzie się co roku robi. 

Planowane są dożynki powiatowe na 20 września 2015 r., 

- teczki, które były do zakupienia dla sołtysów zostały zakupione,  

- złożyłem wniosek o końcowe rozliczenie naszej dużej inwestycji, było tam trochę poprawek, 

trzeba się było nagimnastykować żeby, nie było zmniejszenia dotacji to udało się 

przeprowadzić prawidłowo. W tej chwili już poszły dokumenty do komórki kolejnej, czekamy 

na kontrolę tej inwestycji i myślę, że w tym miesiącu sierpniu pewnie będzie telefon, przyjadą 

na odbiór przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizacji ujęcia wody. Szanowni 

Państwo, jestem zadowolony z modernizacji ujęcia wody, bo mając teraz suszę nie było 

telefonów, że komuś brakuje wody i urządzenia, które zainstalowaliśmy, w tak trudnych 

warunkach klimatycznych mieszkańcy nie narzekali, że brak wody, a szczególnie tutaj 

chodziło o Nową Kornicę i Nowe Szpaki. Tam największy był problem zawsze, kiedy 

zwiększa się pobór, spada ciśnienie tam praktycznie woda leci bardzo słabo, albo jej w ogóle 

brakuje.  

Radny Leszek Muszyński – w tym roku leci dobrze.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – idziemy w dobrym kierunku, bo nawet mieszkańcy już 

kilkanaście osób zgłaszało susza była, że chcą brać wodę z hydrantu prosiłem tylko, żeby 

brali w godzinach od 21, później żeby nie brali w godzinach od 18-20, kiedy jest największy 

pobór. Jak montują urządzenia wodociągowe na hydrantach to w sieci mają powyżej             

3 atmosfer, gdzieś tam daleko w terenie. Ja trzymam na sieci 4 atmosfery, tam gdzieś dalej 

jest też powyżej 3 atmosfery. Powiem tak mówiłem służbą, pracownikom, żeby stopniowo 

sprawdzali, żeby podnosili co 0, 2 – 0, 3 ciśnienie w sieci, żeby zobaczyć na ile tam nasze 

urządzenia mogą wytrzymać, żeby nie było awarii, żeby mieć na przyszłość, jeżeli trzeba by 

było podnieść ciśnienie do 5 atmosfer, lub 4,5 to możemy śmiało podnieść i nie będziemy 

mieli żadnych awarii, bo nie sztuka wrzucić 5-6 a gdzieś tam rura pęknie i będzie wtedy 

przerwa pół dnia lub nawet więcej na dostawę wody.  
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- wniosek, jeżeli chodzi o kolektory słoneczne, mamy listę rankingową jest na 6 miejscu na 

32 wnioski. Tak jak mówiłem Urząd Marszałkowski przyznaje pierwszym dwóm, trzem 

samorządom, które złożyły wniosek, my wchodzimy na listę krajową, będziemy śledzić teraz, 

jaka sytuacja jest na liście krajowej, a to będzie wiadomo prawdopodobnie gdzieś tam na 

przestrzeni miesiąca sierpnia. Zaraz ja Państwu powiem, mam te materiały jak sprawa 

wyglądała. Wiem z jakiego powodu, z czego to wynikało. My jesteśmy na 6 miejscu                

a pierwszy wniosek miał 14 punktów, drugi 12, trzeci 12, czwarty 12, piąty 12, nasz 11 no 

niestety, ale czytając instrukcję i zalecenia, jakie należy warunki spełnić, spełniliśmy 

wszystkie, jakie gmina mogła, ale niestety jesteśmy na tym 6 miejscu. Wniosek na przykład 

14 punktów powiem Państwu, z jakiego powodu, dlaczego ma 14. Ten wniosek był złożony    

z opcją dofinansowania tylko 50% a nie 90 %, a jeżeli ubiegałeś się o mniejszą subwencję, 

to wtedy dostałeś więcej punktów. Ale w naszym przypadku gdybyśmy poszli o 50 % to 

wartość od mieszkańca byłaby nie 2.000,00 zł, tylko 4.000,00 zł, to praktycznie tyle ile ludzie 

robili sami i jak robili sami. Ale zobaczymy nie jest tragicznie, mówiłem pracownikom, żeby 

popatrzyli na listę wojewódzką to tam już może są wszystkich województw. Z tych moich 

symulacji i analiz powiem Państwu tak, na każdy samorząd było 200.000,00 Euro, łącznie      

w projekcie było 24.000.000,00 Euro, 200.000,00 Euro razy 16 województw, razy 3 to jest 

prawie 10.000.000,00 Euro, 24 odjąć 10.000.000,00, to jest 14.000.000,00 do podziału na 

listę krajową. To jest prosty rachunek 14.000.000,00 dzielone przez 200.000,00 Euro              

to wychodzi trzydzieści parę jeszcze wniosków, które wejdą z listy krajowej. Tak jak 

rozmawiałem w Warszawie ta punktacja 11 to nie jest taka zła, także zobaczymy jak              

to będzie na tle innych województw. Dziękuje bardzo, myślę, że jak będą inne sprawy            

to wrócimy do tematu w sprawach różnych.  

Ad.pkt.5.p.p. Wystąpienie przedstawicieli Powiatu Łosickiego w sprawie pieczy 

zastępczej. 

Wicestarosta Powiatu Łosickiego Iwona Muder – Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, 

Państwo Radni, dziękujemy za to zaproszenie myślę, że na tej sesji nie jesteśmy ostatni raz 

niestety krótko, bo mamy święto policji będziemy musiały wyjść w trakcie sesji. Jaki jest cel 

naszego tutaj przybycia? Na pewno Państwo słyszeliście o tym, że powiat prowadzi PCPR, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się rodzinami również nie tylko z Łosic,        

ale z całego powiatu jest taka sytuacja, że stanęliśmy przed problemem zapłacenia za dzieci, 

o których nie wiedzieliśmy, że są w placówkach gdzieś w Warszawie i w placówkach gdzie 

koszt dziecka za miesiąc był 6.500,00 zł, a dzieci było pięcioro. Tak pięcioro? Stąd chcemy 

uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, właśnie zwracamy się do wszystkich radnych         

i liczymy też bardzo na Państwa sołtysów w poszczególnych gminach, dlatego że to są 

ludzie najbliżej rodzin, też i to właśnie Państwa pracowników Gminnych Ośrodków Pomocy 

Społecznej, aby też wspólnie zadziałać, informować się o takich rodzinach, które są 

zagrożone też zabraniem dzieci, ale nie tylko o takich rodzinach, które np. korzystają             

z pomocy gminnych ośrodków, natomiast w między czasie gdzieś wyjeżdżają i zmieniają 

adres zamieszkania natomiast nie zmieniają adresów zameldowania, chociaż teraz w tych 

nowych liczy się adres prawda zamieszkania natomiast różnie to później bywa i jeżeli 

dochodzi do takich sytuacji gdzie później trzeba płacić. Teraz, jeżeli mamy takie dzieci na 

terenie powiatu. a mamy, to szukamy dla nich rodzin zastępczych bądź umieszczamy            

je w placówkach, domach dziecka. I wiadomo, że w przyszłości te domy dziecka będą 

wyglądały inaczej niż obecnie, odchodzi się od wielkich placówek kilkudziesięciu, kilkuset 

osobowych natomiast jest taki cel, żeby umieszczać te dzieci w warunkach, które są bardzo 
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zbliżone do rodzin takich prawidłowych no i tym łatwiej by było znaleźć takie rodziny, które są 

rodzinami zastępczymi, bo te rodziny mogą oferować takie warunki i chcą, tylko nie jest łatwo 

znaleźć takie rodziny prawda. Wynika to może też z tego, że nie ma takiej organizacji, może, 

która się zajmuje takim informowaniem. Ktoś, kto chce zostać tą rodziną zastępczą to sam 

musi szukać tej pomocy, natomiast nikt nie wychodzi tutaj z naprzeciw. No i tutaj my 

chciałyśmy trochę zmienić to, żeby właśnie informować społeczeństwo, że jest Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, że w każdej chwili można się zgłosić, można dziesięć razy 

przyjść po informacje i wcale nie trzeba zostać tą rodziną, ale w między czasie może się 

utwierdzić w tym, że w przyszłości prawda. To, że pani kierownik, pracownicy informują 

można się zastanowić.  

Radny Ignacy Janczuk – przepraszam na chwileczkę, bo jest ten pan Krzysztof to może 

mógłby wejść. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale już ustaliliśmy, jaki będzie porządek. 

Radny Ignacy Janczuk – ja myślałem, że to w tej sprawie jest.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zmieniliśmy porządek obrad. 

Wicestarosta Powiatu Łosickiego Iwona Muder – i właśnie ta informacja, wiadomo, że to są 

dzieci i to jest skomplikowane bardzo. Bym chciała żeby, bo tutaj nawet akurat trafiliśmy do 

gminy gdzie tak dobrze wszystko działa nawet to, że upominacie się i o drogi to, że nie 

możemy akurat teraz pomóc jak ostatnio Państwo byliście, to nie jest to bezowocne,            

bo nawet już po spotkaniu powstał ten plan tych dróg najpotrzebniejszych i te drogi znalazły 

się w tym planie. Ale wszystko to działa na całość, budżet jest jeden i powiatowy i gminny        

i tutaj chcemy żeby jak najwięcej informować Państwa i tutaj akurat się znajdujemy w gminie 

gdzie jeden z naszych radnych, tutaj Państwa mieszkaniec prowadzi taki rodzinny dom 

dziecka, który jest wzorowym domem dziecka i też uważam, że ze wszystkich stron powinien 

być wspierany nie tylko. Bo wiadomo, że każda rodzina zastępcza dostaje oczywiście 

pieniądze, tutaj zaraz pani Gosia powie, jakie to są kwoty i jak zostać rodziną zastępczą, ale 

nie jest to też rekompensata 100% wiadomo dzieci kosztują więcej niż to, co Państwo może 

oferować z budżetu. To wsparcie i co się słyszy w np. mediach w którejś tam rodzinie 

dziecku źle się dzieje, że rodzina to są incydentalne przypadki na całą Polskę, a tak 

generalnie te rodziny zastępcze są wybierane naprawdę pod ostrymi warunkami, żeby 

zostać rodziną zastępczą, chociaż jest dużo rodzin, które może by chciały,                           

ale społeczeństwo jakoś tak patrzy na nich może z niechęcią. Właśnie chciałam może 

zaczęlibyśmy mówić o tych rodzinach zastępczych, bo to jest coś naprawdę dobrego, 

wspaniałego i no zachęcać ludzi, którzy mogą i chcą i mają warunki, bo właśnie niektórzy 

mają warunki może by chcieli, ale może po prostu boją się, albo nie mają takiego wsparcia 

po prostu też ze strony gminy i powiatu także chcielibyśmy tutaj z tej strony pomóc                  

i poinformować w pierwszej kolejności my jeździmy po wszystkich gminach. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – przede wszystkim na pewno nie wiedzą,         

że coś takiego istnieje.  

Wicestarosta Powiatu Łosickiego Iwona Muder – właśnie nie wiedzą, dlatego mówimy,         

do kogo się zwrócić, pani Małgosia jest kierowniczką PPCR  



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji.  
 

Kierownik PCPR Małgorzata Witkowska - Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni 

Państwo bardzo dziękujemy za zaproszenie. Bardzo chciałyśmy przyjechać tym bardziej,    

że chciałam powiedzieć tutaj, że fantastycznie nam się współpracuje z panią Jerzman 

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest jednym z najbardziej 

wzorcowych ośrodków i nie dopuszcza do dramatów, już w zalążku działa, bo to jest bardzo 

ważna ta profilaktyka. Słuchajcie jesteśmy tu z wielu względów to, co powiedziała pani 

starosta, przede wszystkim chcemy powiedzieć jak łatwo jest zdecydować się, że są to 

również jakieś profity, że ja, jako jednostka powiatowego centrum jestem od szesnastu lat      

i będę, jeszcze półtora roku do emerytury, ale są wspaniali ludzie pracujący ze mną i każda   

z takich chętnych osób, która chciałaby zostać rodziną zastępczą, to nie jest tak chcę - 

jestem. Te rodziny przechodzą szkolenia, nie zawsze po przebytym szkoleniu taka osoba 

spełnia wymogi to, że mieliśmy rodzinę zastępczą w osobach z Państwa gminy, a przyjęli 

większą ilość dzieci i przekształciliśmy ich na rodzinny dom dziecka, to musieli przejść 

szkolenie i egzaminy. Nie było wiadomo czy oni będą spełniali te wymogi. Chcielibyśmy 

przede wszystkim powiedzieć, że jesteśmy tam gdzie powiat pracujemy w tych samych 

godzinach, jesteśmy szalenie otwarci to jest taki temat czasami wstydliwy, krępujący.         

Jest spośród Państwa społeczeństwa w Kornicy bardzo dużo ludzi, którzy wychowali swoje 

dzieci, którzy mają jakiś tam mały dorobek, doświadczenie duże, jeżeli chodzi o wychowanie, 

a my jesteśmy w stanie pomóc jeszcze finansowo. Chciałam przede wszystkim powiedzieć, 

że w naszym powiecie jest dziewięć rodzin niezawodowych. Co to są rodziny niezawodowe? 

To nie babcia czy dziadek, który bierze w rodzinę zastępczą wnuka, to jest już ciocia jakaś 

obca osoba, to jest rodzina niezawodowa, kiedyś nazywana niespokrewnioną. Mamy osiem 

rodzin spokrewnionych, czyli najczęściej jest to jakiś dramat, czy patologia, czy mama, tata 

umiera, żeby dzieci nie trafiły do placówki umieszcza się je właśnie w tej łagodniejszej formie 

pieczy zastępczej, bo umieścić w domu dziecka jest bardzo łatwo, ale wyciągnąć z tego 

„bidula”, chociaż już te standardy są coraz lepsze. Mieliśmy jedną rodzinę zawodową            

tu właśnie z Kornicy, przekształciliśmy w rodzinny dom dziecka. Poza powiatem nasze dzieci 

przebywały w trzech rodzinach spokrewnionych w trzech niezawodowych i jednej zawodowej 

no i na nieszczęście mamy dwanaścioro dzieci w placówkach. Nie da się już wyciągnąć tych 

dzieci, chociaż jednego w lipcu umieściliśmy z gminy Platerów w rodzinie zastępczej, 

próbujemy jeszcze jedno dziecko, to jest duża grupa rodzeństwa, która trafiła w trybie 

interwencyjnym to totalna patologia była w tej rodzinie. Były umieszczane dzieci nakazem 

sądowym w placówce, część z tych dzieci przebywa w młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym, bo już tak była zdemoralizowana. To są dzieci szesnasto, 

siedemnastoletnie, których już nikt nie weźmie do rodziny zastępczej, bo rozniosą go, nie 

wichura nie huragan, domu by nie było. Także to są dzieci, które prawdopodobnie                 

te placówki będą z racji demoralizacji, bo z taką trafili do tych placówek. Będą kierowani      

do zakładów takich właśnie resocjalizacyjnych. Ale część z tego rodzeństwa jeszcze mamy 

szansę, mamy chętnych umieścić w rodzinach zastępczych. To są mniejsze dzieci sześcio, 

siedmio letnie i jeszcze można ukształtować z tego dziecka, pokazać mu normalne życie, 

normalny świat i tutaj bardzo duża rola odgrywa rola Państwa Radnych, sołtysów was 

mieszkańców, bo wy wiecie przede wszystkim, że gdzieś coś złego się dzieje. Nie kierujmy 

od razu do telefonu kroków i dzwonimy na policje do sądu idźmy do sołtysa zastanówmy      

się może jest ciocia, babcia skoro ta mama jest aż tak pijana, to może ona wytrzeźwieje         

w między czasie skierujemy ją na leczenie odwykowe czy przemówimy jej do rozsądku,       

ale nie umieszczajmy tego dziecka w placówce. Starajmy się, jeśli nie ma już innej 

możliwości skontaktować się, my wtedy umieszczamy w rodzinach zastępczych, jeżeli na 

terenie powiatu to na terenach innych powiatów. Jak jest z odpłatnością? Ustawa mówi 
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bardzo krzywdząco, że rodzina spokrewniona otrzymuje 660,00 zł miesięcznie na utrzymanie 

takiego małego Jasia, czyli babcia, dziadek. Oczywiście otrzymuje pieniądze na przyjęcie 

tego dziecka, zagospodarowanie. l to wszystko pokrywa powiat miesięcznie, ale nie pięć - 

sześć tysięcy za placówkę. Natomiast rodzina obca jak ja bym dzisiaj chciała wziąć pana 

wójta dziecko, bo zaniedbuje to ja dostaje 1000,00 zobaczcie, jakie to jest sprawiedliwe.      

Bo wójt jest dla mnie obcy nie jest moim krewnym to ja dostanę więcej, czym te dzieci           

są różne, prawda. Ustawodawca sobie nie pomyślał, ale my sugerujemy,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – osoba spokrewniona dostaje mniej, a osoba obca dostaje 

więcej.  

Kierownik PCPR Małgorzata Witkowska – tak, ale my pokrywamy subwencję koszty raz        

w roku wypoczynku tych dzieci zimowego lub letniego, istnieją bardzo różne. Jest 

opracowany regulamin, właśnie pani starosta opracowała w powiecie taki regulamin, który 

określa ile możemy pomóc i na pokrycie kosztów eksploatacji i wypoczynku itd.  

Wicestarosta Powiatu Łosickiego Iwona Muder - zagospodarowanie, jeżeli małe w domu 

dziecko taką wyprawkę. 

Kierownik PCPR Małgorzata Witkowska - tak no przecież trzeba kupić łóżko, szafę, biurko, 

ubranko, sprawy opałowe itd. Słuchajcie, jaki jest też prawdziwy powód. Niestety jak nie 

wiemy, o co chodzi to chodzi o pieniądze. Musimy, dlaczego walczyć żeby te dzieci nie 

trafiały do placówek, przede wszystkim chodzi o finanse. W pierwszym roku jak Jaś trafia do 

domu dziecka to przykładowo powiat płaci 90%, pan wójt płaci 10 w drugim roku ja 70, pan 

wójt 30, już w tym roku trzecim, 50 na 50 ale 50 zapłacić z 660, czy tysiąca a z 5.000,00 zł, 

rozumiemy? Ale w ogóle nie dopuszczajmy do tego, żeby były takie zaniedbania, dlatego 

robimy takie cykliczne spotkania z asystentami, bardzo ważna funkcja, z kierownikami GOPS 

z pracownikami socjalnymi, z pracownikami starostwa bardzo dużo jest takich fajnych rodzin 

prawnych, które się w to włączyło. Pan starosta powołał taką komisję, taki zespół roboczy 

moja szefowa urocza też należy do tego zespołu, Pan Leszek Szyc, Pani Skarbnik Powiatu, 

ja również, kierownicy GOPS i my mamy właśnie tworzyć taką politykę prorodzinną, aby 

właśnie wobec tej sytuacji zagrożenia różnymi dysfunkcjami rodzin nie dochodziło do 

zabierania dzieci, mamy interweniować jak coś się zaczyna dziać, choroba, a nie już później 

kupować leki, bo dziecko jest w placówce. Gorąca prośba do Państwa jest taki fajny 

opracowany plakat „Spełniamy marzenia” prawda dajemy dzieciom rodzinę u was też są te 

plakaty w ośrodkach w GOPS. Są informacje w katolickim radiu, w różnych mediach, bo to 

nie tylko nasz PCPR również inne PCPR-y szukamy po prostu, staramy się żeby, bo dzisiaj 

placówka to, co Pani Starosta powiedziała placówka nie może być molochem, placówka do 

czternaściorga dzieci. Słuchajcie jak mamy jakąś szkołę niewykorzystaną przecież możemy 

utworzyć placówkę możemy, dać ludziom pracę pracownikom socjalnym kucharkom i różnym 

innym pracownikom, panu gospodarczemu my nie musimy mieć dużo placówek, owszem to 

będzie koszt, ale nie koniecznie 5.000. Bo to starosta ogłasza w dzienniku urzędowym, jaki 

jest koszt miesięczny, w Warszawie jest 6, a np. teraz dzieci umieszczone w Janowie 

3.000,00 zł. Jest różnica? Któryś z radnych w gminie Sarnaki powiedział „Niech Pani mi da te 

3.000,00 zł każdej rodzinie.” Ja nie mogę, tak ustawodawca źle określił. Chcielibyśmy 

wspierać rodziny, żeby nie doprowadzić do takich dramatów, ale te koszty to są placówki 

całodobowe, ale gdybyśmy utworzyli taką placówkę, bo mam dwanaścioro dzieciaczków, 

które zaraz wyjdą, bo będą pełnoletnie z placówek możemy brać dzieci z innych powiatów      

i wtedy te powiaty nam zwracają koszt, jest nota obciążeniowa tu Pani Skarbnik na pewno 
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wie i powiat z którego jest dziecko płaci naszemu powiatowi, można nad tym też się 

zastanowić. Wójt Platerowa też mówi, że to nie jest głupi pomysł, że można by było właśnie, 

ale nie doprowadzajmy w ogóle żeby były dzieci kierowane do placówek, no fajne są te 

spotkania właśnie, bo oprócz tego, że my pracownicy administracji spotykamy się również        

z przedstawicielami policji, sądu, kuratorami z poradnią pedagogiczno-psychologiczną, 

pedagogami szkolnymi i staramy się włączyć coraz bardziej kościół, bardzo ważne ogniwo      

w tym procesie. Proszę Państwa, bo ja tak mogę długo i lubię gadać, kocham ludzi, a może 

mają jakieś Państwo pytania, proszę bardzo. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja mam pytanie. Gdyby powiat utworzył taki 

dom dziecka to koszty utrzymania w całości pokrywa powiat? 

Kierownik PCPR Małgorzata Witkowska - tak 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy subwencje jakieś na to są? 

Kierownik PCPR Małgorzata Witkowska – nie, na razie nie ma właśnie takich możliwości,     

bo zawsze liczymy na to, że są jakieś projekty to i Państwo wykorzystujecie taką możliwość 

do Wojewody się występuje o dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodzinnego,       

my o koordynatora staramy się. Ale póki co tak było w pierwszych latach pracy powiatu,          

że całkowicie Wojewoda pokrywał koszty pobytu dziecka w placówce. Od chyba czwartego 

roku to się zmieniło powiaty płacą za swoje dzieci.  

Radna Ewa Szydłowska - co się dzieje z dziećmi jak kończą osiemnasty rok życia? 

Kierownik PCPR Małgorzata Witkowska – co się dzieje z dziećmi jak kończą osiemnasty rok 

życia? Fajne pytanie, mogą opuścić placówkę, ale wyobraźcie sobie Państwo, że najwięcej 

dzieci umieściliśmy dotychczas w „Wiosce Dziecięcej” w Siedlcach. Najtańsza placówka        

w Polsce 2.900 w tym roku 3.000,00 zł, miesięcznie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a te osoby, które ukończyły osiemnaście lat, tak?  

Kierownik PCPR Małgorzata Witkowska - i właśnie, na czym polega truizm. Ta wioska 

dziecięca ma tak zwany dom usamodzielniania wychowanków, czyli to jest w ogóle poza 

wioską tam gdzie osiedle „zielonych dachów” ja to tak nazywam, czerwone dachy są nad 

jeziorkiem, zielone tam przy stacji kolejowej i tam jest blok. Słuchajcie to są dzieci, które 

skończyły osiemnastkę one nie chcą wracać do domu, bo tam tata pije, mama pije, a oni       

tu mają szansę. Ja nie byłam w stanie swoim dzieciom sfinansować aparatu za 6.000.00 zł, 

tam na zespołach się mówi tak dziecko chce aparat na zęby, chce zrobić prawo jazdy, 

proszę bardzo piszemy prawo jazy, kurs instruktora fitnessu proszę bardzo, te dzieci mają 

wszystko zapewnione. Wioska dziecięca jest finansowana przez fundacje i stowarzyszenia, 

dlatego jest tak tania, ale ma kupę kasy, te dzieci całe wakacje spędzają we Włoszech, 

Grecji, na Mazurach. A gdzie one zobaczyły, jak były w tych patologicznych rodzinach 

cokolwiek poza domem mamą pijaną i tatą i te dzieci nie chcą wracać do domów. Na czym 

polega mój problem, że do 25 roku życia one mogą tam być, a powiat musi płacić i gmina. 

Mamy takie właśnie dzieciaki, teraz jestem, znowu będę na tym zespole ja bym chciała 

kierując się finansami, żeby te dzieci wróciły do domu prawda, ale dla ich dobra niech 

skorzystają coś w tym życiu. One ukończą szkołę, one ukończą kursy, tam się im 

zagwarantuje dom, pracę nawet te dzieci najczęściej nie wracają do domów. Także to są te 

dzieci w tej wiosce dziecięcej, ale już taki duże siedemnasto, osiemnasto już dwudziesto 
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paroletnie, ale do dwudziestego piątego roku życia mają prawo przebywać w placówce.     

Tak jak i rentę się otrzymuje po zmarłym tacie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak do 25 roku życia, jeśli się uczy. 

Kierownik PCPR Małgorzata Witkowska - także mam gorącą prośbę, bardzo jestem osobą 

otwartą kocham ludzi, dzieci. Fajna kadra pracuje w PCPR nawet jak mnie chwilę nie ma jak 

jestem na dywanie u starosty to zaraz będę i znowu was przyjmę i powiem, wyjaśnię, 

zachęcę. Jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, jak dziecko jest całkowicie pozbawione 

władzy, bo przebywa w placówce, czy rodzinie, to powiat ma obowiązek kierować do 

ośrodka adopcyjnego prośbę o adopcję. Udało nam się słuchajcie, że z naszego powiatu 

dzieci były nawet zaadoptowane przez rodziny Włoskie i Francuskie, ale im mniejsze tym 

większa była szansa. Nawet ostatnio właśnie z gminy Platerów dzieci wróciły tutaj na 

wakacje no na szczęście już nie ma tej patologicznej rodziny, bo rodzice zapili się na śmierć, 

ale chciały zobaczyć swoje korzenie, ale wrócą tam, one tam będą mieszkać, tam będą żyć. 

Także wszystkie dzieci są oceniane na zespołach i są zawsze kierowane przez powiat 

wnioski o adopcję, żeby inne rodziny, a dużo ludzi nie może mieć dzieci miały szanse, bo nie 

wszystkie dzieci są z rodzin patologicznych. Na przykład tutaj właśnie w Kornicy jest trójka 

dzieci z tego słynnego Mostowa z placówki Warszawskiej, gdzie to nie są dzieci alkoholików 

to są dzieci, które się świetnie uczą, nie są dysfunkcyjne i rodzą wielkie nadzieje                    

w przyszłości, bo i dobrze się uczą. Nie wszystkie dzieci z tych rodzin pochodzą z rodzin 

patologicznych. Także zachęcam Państwa, jeżeli wiecie, że jest ktoś, kto się wstydzi albo nie 

wie, że istnieje taka możliwość, a chciałby jeszcze dać dzieciom radość to zachęcam do 

kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach i zawsze można rozważyć 

taką możliwość nie znaczy, że musicie od razu podjąć taką decyzję. Dziękuję. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dziękuję  

Kierownik PCPR Małgorzata Witkowska - chyba, że jeszcze są jakieś pytania?  

Radny Wojciech Baj - kto skierował te dzieci do Warszawy, do takiego drogiego ośrodka? 

Kierownik PCPR Małgorzata Witkowska – Warszawa skierowała  

Wicestarosta Powiatu Łosickiego Iwona Muder - bo mama przebywała na terenie Warszawy, 

bardzo długi czas, no w ogóle w różnych miejscowościach przebywała i akurat w Warszawie 

jak była oddała te dzieci przy kolejnym porodzie, poszła do szpitala, oddała dzieci do domu 

dziecka. Trafiły do domu dziecka w Warszawie na czas porodu, później nie odebrała tych 

dzieci.  Tam były chyba w kilku domach dziecka nie tylko w jednym, trafiły do tego drogiego 

domu dziecka,   

Kierownik PCPR Małgorzata Witkowska - ale to Warszawskie centrum umieściło.  

Radny Wojciech Baj - czemu powiat łosicki w ogóle musi za to zapłacić?   

Wicestarosta Powiatu Łosickiego Iwona Muder – powiat Łosicki nie wiedział.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - już odpowiadam panu, bywały takie przypadki ci Państwo, 

bo ja rozmawiałem z Panią Kierownik, z Panią Starościną wywędrowali dwa, trzy lata temu 

do Warszawy, tam to się stało, tam te służby opieki społecznej zabrały i umieściły w domu,  

Wicestarosta Powiatu Łosickiego Iwona Muder - nie informując powiatu. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie informując. A ciężar spoczywa na samorządzie tym 

gdzie ostatnio były te dzieci zameldowane  

Wicestarosta Powiatu Łosickiego Iwona Muder - bo mama ostatnio była w gminie Platerów to 

jest nasz powiat i z tego po prostu Huszlew i z tego się sąd na tym się opierał  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - liczy się ostatnie miejsce zamieszkania stałe  

Wicestarosta Powiatu Łosickiego Iwona Muder - główna przyczyna, że mama u nas była 

ostatnio, bo ona nigdzie nie była zameldowana  

Radny Wojciech Baj - placówka jak nie miała obowiązku zawiadomić powiatu? 

Wicestarosta Powiatu Łosickiego Iwona Muder – nie, właśnie nie. My nawet gdyby                 

u Państwa z gminy dziecko poszło gdzieś tam do domu dziecka, nie wiem w Poznaniu to my 

moglibyśmy nie wiedzieć kilka lat o tym i dopiero później zaczęliby sądownie dochodzić kto 

za to płaci. Właśnie tutaj była taka sytuacja, że przez ponad rok powiat w ogóle nie wiedział, 

że te dzieci są, że ta mama jak wyjechała kilka lat to fruwała po tej Polsce i miejscowościach, 

przebywała, tak po prostu Warszawski Sąd zaczął dopominać się o pieniądze. Teraz już 

zmieniły się przepisy o zamieszkaniu i tak naprawdę ta rodzina gdzie zamieszkali. Mama 

często zmieniała miejsce i ludziom później było ciężko dojść, kto za te dzieci, co parę 

miesięcy ma płacić teraz przebywa w okolicach Wrocławia. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to zgodnie z nową ustawą. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale tych dzieci jest więcej tak? 

Wicestarosta Powiatu Łosickiego Iwona Muder - część poszła do adopcji, to są małe dzieci. 

Kierownik PCPR Małgorzata Witkowska - po opuszczeniu Warszawy będąc we Wrocławiu 

urodziła już czworo dzieci. Zanim znalazła się w Mostowie miała syna, który już jest dzisiaj 

pełnoletni, zamieszkali w Warszawie urodziła jedyną córkę, której nawet nie chciała obejrzeć 

od razu oddała w szpitalu do adopcji, bardzo płodna kobieta. 

Wicestarosta Powiatu Łosickiego Iwona Muder - już teraz tutaj do adopcji przynajmniej         

te dzieci gdzieś się nie tułają po świecie razem z nią.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - praktycznie tu służby powiatowe i pani kierownik żyje tym, 

bo często rozmawiamy także jak są jakieś problemy, czy do naszych służb GOPS, czy do 

wójta, czy do przewodniczącej, czy do bezpośrednio na pewno,  

Kierownik PCPR Małgorzata Witkowska - czy do waszej świetnej kierownik GOPS. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - znaczy powiem szczerze tak z GOPS się dobrze 

współpracuje, informują wójta na bieżąco, pytają o wszystko także jest konsultacja, wsparcie 

jest komunikacja jak sprawy nie dajemy radę sami załatwić to też powiadamy Państwa. 

Kierownik PCPR Małgorzata Witkowska - w ogóle fajna jest współpraca z tą szefową, z tymi 

ludźmi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – państwo mają inne zdarzenia, inne przypadki my mamy 

inne komunikacje dajemy dobre rozwiązanie  
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Kierownik PCPR Małgorzata Witkowska – tak, tak bardzo dziękujemy  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w każdym bądź razie mamy w tej chwili trzy osoby 

umieszczone na stałe, gmina też już ponosi koszty, bo dochody tych osób nie pokrywają 

pobytu miesięcznego w stosunku do ich dochodów miesięcznych, które są umieszczone      

na stałe w ośrodkach zamkniętych, a jak na razie tylko trzy. Na razie sytuacja się nie 

powiększa nie ma tych osób wszystko robimy, żeby jak najmniej dokładać pieniędzy 

własnych. Powiem Państwu tak, ludzie mają dochody nierejestrowane, osoba obsadzona ma 

emeryturę 800,00 - 1000,00 zł, a pobyt w ośrodku kosztuje 2000-2600 niestety różnice 

musimy my pokrywać, tak? A z tego, co on ma 800,00 zł to jeszcze mu zostaje 

kieszonkowych 300,00 zł, czy tam ile tak takie są sytuacje. Ale u nas na razie w gminie nie 

jest to rzecz, która rośnie szybko i diametralnie, ale takie mamy już pojedyncze przypadki. 

Także dziękuję bardzo za przybycie.  

Wicestarosta Powiatu Łosickiego Iwona Muder oraz Kierownik PCPR Małgorzata Witkowska 

opuściły obrady sesji o godzinie 9: 40. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę bardzo udzielam głosu  

Pan Krzysztof Horbowicz - chciałem coś powiedzieć Katarzyna jest bardzo dobrą kobieta, 

tylko trafiła w złe towarzystwo, ma złych doradców. Niech ona wraca do domu. Malutka        

aż płacze, żeby do domu wracać, Paweł też tęskni do matki, dziewczynki też by chętnie 

wróciły.  No przecież nie było tak tragicznie tylko miała złych doradców, nie będę wymieniał 

po nazwiskach tylko po prostu ma złych doradców. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy my w tej chwili mamy,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja mogę przybliżyć, Szanowni Państwo w każdej kadencji 

na każdej radzie było o pani Katarzynie Horbowicz, to jest żona tego pana podanie                  

o wynajęcie mieszkania. Przypominacie Państwo sobie tam podanie było i cztery lata miała 

pozytywnie, bo taki był wniosek o wynajęcie tego mieszkania, bo tak naprawdę mieliśmy 

takie mieszkanie rezerwowe na zdarzenia losowe.  

Radna Halina Bardadin - ale z jakiego powodu chciała się wyprowadzić?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a zwolniło się mieszkanie później u weterynarzy stąd 

mamy jeszcze jedno rezerwowe, tutaj taka była opcja. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a Państwo wszyscy wiedzą? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja już wyjaśniałem, że na moment, kiedy złożone było 

podanie lipiec, a pan Śmieciuch złożył podanie o opuszczenie tamtego lokalu. No i wtedy 

rada postanowiła, że żeby wynająć na rok czasu, a że już rok czasu zbliża się ku końcowi, 

stąd jest podanie kolejne o przedłużenie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała podanie pani Katarzyny Horbowicz 

w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu. Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

Pan Krzysztof Horbowicz - jest piękny duży dom z wszelkimi wygodami, dlaczego opuściła? 

Radna Halina Bardadin - no właśnie? 
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Pan Krzysztof Horbowicz - no ja tego też nie mogę rozumieć. 

Radna Halina Bardadin - zacznijmy od tego, dlaczego opuściła, zostawiła męża i opuściła 

dom. 

Pan Krzysztof Horbowicz - wszystko było dobrze. 

Radna Ewa Szydłowska - to znaczy pana wizyta jest budowana tym żeby coś? 

Pan Krzysztof Horbowicz - żeby przedstawić, że nasza sytuacja nie jest taka, żeby 

Katarzyna mieszkała w mieszkaniu socjalnym.  Katarzyna ma piękny duży dom. 

Radny Wiesław Maciejuk – ale Katarzyna musi się wypowiedzieć. Mówisz swoją wersję,          

a jaka jej jest wersja.  

Radna Ewa Szydłowska - rozumie pan? Bo my mamy tutaj pana, tutaj podanie.   

Pan Krzysztof Horbowicz - rozumiem po prostu ja chciałem przedstawić swoje zdanie. Mówię 

malutki przyjeżdża, tam nie chce jechać, aż płacze.  

Radna Ewa Szydłowska - nie to bardzo dobrze, że ma dobry kontakt z ojcem. 

Pan Krzysztof Horbowicz - on nie chce tam jechać, aż płacze, bo nie chce jechać, Paweł też 

jest w domu, syn też potrzebuje matki, córeczki by chętnie wróciły.  

Radna Halina Bardadin - ale dzieci gdzie są z matką, czy z panem? 

Pan Krzysztof Horbowicz - znaczy najstarszy syn jest ze mną, a troje dzieci z matką.  

Radna Ewa Szydłowska - ale pan widuje się z dziećmi, bywają u pana? 

Pan Krzysztof Horbowicz – tak, tak.  

Radna Ewa Szydłowska - bardzo dobrze. 

Pan Krzysztof Horbowicz - ja nic, tylko tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. 

Pan Krzysztof Horbowicz opuścił posiedzenie Rady Gminy o godzinie 9:42.  

Radna Halina Bardadin - czy to my mamy tutaj rozstrzygać? 

Radny Mateusz Leszczyński - ja to bym proponował przedłużyć tej pani. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no to właśnie rozpatrzymy podanie. 

Radny Mateusz Leszczyński - czuć było alkohol. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę Państwa ja zarządzam dziesięć minut 

przerwy, po przerwie wracamy do obrad. 

Po przewie. 

Podanie Pani Katarzyny Horbowicz w sprawie wynajęcia mieszkania zostało przegłosowane. 

Głosów „za” było 14, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tylko właśnie jest, doprecyzujmy na ile 

gdybyśmy to wynajęli od razu na dłużej w tej chwili nie byłoby sprawy tam było rok, bo wtedy 

jak pamiętam deklarowała, że się wyprowadzi, w tej chwili nie ma tutaj, więc, na jaki okres 

czasu to zrobimy na rok, czy wynajmijmy na dłużej, żeby nie było co chwilę problemów. 

Radna Halina Bardadin – czy ona będzie chciała dłużej? 

Radny Mateusz Leszczyński - może dajmy na trzy lata z możliwością wcześniejszego 

opuszczenia. Sama zadecyduje, żeby opuścić mieszkanie wcześniej. 

Radny Wiesław Maciejuk - albo na rok i w razie czego przedłużyć.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo wójt podpisuje umowę na zasadzie 

takiej, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak rok temu pisała w tej chwili nie pisze.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – może dajmy, że strony mogą z miesięcznym 

wyprzedzeniem,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - zawsze wypowiedzieć,  

Radna Halina Bardadin - no właśnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tego wypowiedzenia, jeżeli nie płaci czynsz jest zapis,     

że mam prawo z urzędu mam prawo wnioskować o opuszczenie tak, a nigdy nie robiłem, 

tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to znaczy, co doprecyzować, dopytać          

czy w tej chwili już jakiś termin ustalamy?  

Radny Ignacy Janczuk - to może ją spytać, bo tak żeby komuś narzucać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - narzucać z góry.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo tam jest sytuacja, jest taka,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - przegłosowaliśmy wynajem tylko kwestia 

długości.  

Radna Zofia Marczuk - tam było na rok?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na rok było podanie, ja tylko chcę przytoczyć fakt tak jak 

tutaj było powiedziane, jednego chłopca nie ma, drugi jest z ojcem, córka zamężna, dwie 

córki bliźniaczki są tutaj, ale już skończyły szkołę średnią i praktycznie tu mieszkały i chłopak 

najmłodszy. Najmłodszy chłopak, nie wiem czy on chce się zapisać do szkoły wyższej, czy 

coś tam, bo prawo jazdy już robił no po skończeniu szkoły średniej to tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no, więc ja podejmuje decyzje z tym?  

Radna Halina Bardadin – przedłużamy, niech się kobieta sprecyzuje, określi na ile, jaki 

okres. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dobrze to powie kobieta, że na czas nieokreślony.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie, na czas nieokreślony.  

Radna Ewa Szydłowska - maksymalnie trzy lata, dobrze. 

Ad.pkt.6.p.p. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży 

napojów zawierających powyżej 4, 5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Kornica. 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – otrzymaliście Państwo dwie uchwały              

Nr XI/45/2015 oraz XI/46/2015 z tego względu, że Prokurator w Siedlcach zaskarżył uchwałę 

z 2013 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 

4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Stara Kornica, zarzucając jej istotne naruszenie prawa 

materialnego. Prokurator wniósł o stwierdzenie części uchwały, ponieważ przyjęty przez radę 

sposób mierzenia podanej odległości pomiędzy obiektami chronionymi, a punktami 

sprzedaży napojów alkoholowych jest nieprecyzyjny. I tutaj macie Państwo w pierwszej 

uchwale przedstawiony sposób mierzona odległość. Natomiast projekt drugiej uchwały jest to 

odpowiedź na skargę prokuratora.  

W pierwszej uchwale liczby punktów zostają takie same, czyli 23 jeżeli chodzi poza 

miejscem sprzedaży, natomiast w miejscu sprzedaży jest 1 i tutaj odległość jest taka sama - 

50 metrów tak jak było, tylko zmieniamy w jaki sposób mierzymy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – liczyć, mierzyć. 

Radna Halina Bardadin - jak było w uchwale w 2013 roku w punkcie 14?  

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz - wszystko na samym końcu. Praktycznie nic 

się nie zmienia to, co pani prokurator chce uwzględniliśmy, w inny sposób będziemy mierzyć. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - czyli dostosowujemy, że tak powiem sposób mierzenia,     

bo o to chodziło do zaleceń, jakie są w wystąpieniu prokuratorskim. 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – dokładnie tak. 

Radna Halina Bardadin - w uchwale gdzie z 2013 roku nie było odniesienia do tego?  

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – mamy, tutaj będzie, ale w inny sposób to jest 

§ 2 odległość, o której mowa w punkcie pierwszym liczona jest od wyjścia z lokalu, którego 

wniosek dotyczy po najbliższej drodze bitej. Tutaj właśnie pani prokurator nie odpowiadało, 

że po najbliższej drodze bitej do wejścia na teren nieruchomości placówki, o którym mowa w 

punkcie pierwszym.   

Radna Halina Bardadin - a tutaj mamy,  

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz - a tutaj mamy inaczej.   

Radna Halina Bardadin – szerzej jest wyjaśnione? 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – uchwały były też konsultowane z naszą panią 

mecenas.  
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Radna Ewa Szydłowska – zawierają, zmieniają zgodnie z wytycznymi. 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz - tak, jak mówię pani mecenas przejrzała te 

uchwały i nie wniosła zastrzeżeń.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – prawnej po drodze po przyjęciu też będzie sprawa. 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – tak, jeszcze tutaj właśnie wojewoda też 

będzie sprawdzał, no i to musimy wysłać do prokuratury i do sądu.  

Radny Wojciech Baj - ile jest punktów tam, 23? 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – tak. 

Radny Wojciech Baj - a jeden do spożywania?  

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – tak, jak ma pan tutaj w uchwale w § 1 w 

jednym można spożywać.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz - ale te punkty są wolne. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - drodzy Państwo 23, 1 do spożywania na miejscu to jest 

restauracja, bar, którego u nas nie ma.  

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – u nas nie ma.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – u nas nie ma. Kiedyś pan Panasiuk miał bądź za mojej 

kadencji otworzył właśnie bar z piwem.  

Radny Leszek Muszyński – ten jeden jeszcze figuruje? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, ten jeden.  

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – nie, w trzynastym roku mieliśmy 18 punktów 

przeznaczonych poza miejscem sprzedaży i jeden w miejscu sprzedaży i wtedy były dwa 

wnioski z tego, co pamiętam pana Potiopy oraz pani Weśniuk i oni chcieli zwiększyć.            

W trzynastym roku zmieniliśmy uchwałę, zwiększając punkty do 23.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale, bo tutaj panu Leszkowi nie o to chodzi, mamy          

23 w tym jeden jest na miejscu, czy plus jeden?  

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz - plus jeden. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo nie mamy wykorzystanego.  

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz - nie mamy wykorzystanego.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 23 uchwały, ale powiem tak 23 przyjęte uchwały punkty 

sprzedaży, czyli sklepy. Jeden dodatkowy punkt na miejscu, czyli bar, restauracja.  

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – dokładnie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - który nie jest w tej chwili wykorzystany.  
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Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – nie mamy wykorzystanego pełnego limitu. 

Radna Halina Bardadin – to w sumie 23, czy 24?  

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz - nie są wykorzystane. Jeżeli przedsiębiorstwo 

zgłosi się do nas z wnioskiem np., że chce na wino bądź na wódkę, on ma prawo, bo mamy 

wolne limity.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 23 punkty sprzedaży nie są w 100 % wszystkie 

wykorzystane.  

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz - dokładnie tak. 

Radny Leszek Muszyński - 23 punkty sprzedaży to sklepy? 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – sklepy.   

Radny Leszek Muszyński - ale mają 4,5 %? 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – nie, 4,5 to jest piwo i piwo może mieć każdy. 

Wliczamy tylko wino oraz wódkę, bo piwo może mieć każdy. 

Radny Leszek Muszyński - każdy może mieć.  

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - bo to są zawartości alkoholu powyżej 4, 5%. 

Radna Zofia Marczuk - tylko przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – opłaty się bierze, tylko pozwolenie. 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – wszyscy płacą.  

Radna Halina Bardadin - tylko na piwo nie wymaga zezwolenia? 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – na piwo też jest zezwolenie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale inne. Czy macie jeszcze jakieś pytania, 

bo inaczej głosujemy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały Nr XI/45/2015 Rady 

Gminy Stara Kornica z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży 

napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych              

do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Kornica. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.   

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

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

jednogłośnie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały Nr XI/46/2015 Rady 

Gminy Stara Kornica z dnia 31 lipca 2015r, w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora 
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Rejonowego w Siedlcach z dnia 4 czerwca 2013 r. Nr XXVIII/174/2013 w sprawie określenia 

liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Stara Kornica. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała odpowiedź na skargę wniesioną 

przez Prokuratora Rejonowego w Siedlcach pismem z dnia 29 czerwca 20158 roku, 

doręczoną dnia 10 lipca 2015 roku na uchwałę Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 czerwca 

2013 roku Nr XXVIII/174/2013 w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów 

zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Kornica. Odpowiedź do uchwały 

stanowi załącznik do protokołu.   

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

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

jednogłośnie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - w tej chwili przechodzimy do powołania 

zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Starej Kornicy opinii o zgłoszonym kandydacie     

na ławnika, także ja bardzo proszę żebyście się Państwo zgłaszali do tej komisji 

przynajmniej 2 radnych, pani Justynka będzie i może być przewodniczącą, ona to wszystko 

opracuje. 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz - przygotuje  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie ma wiele pracy, dlatego że mamy 

jednego kandydata i jednego ławnika, także nie trzeba będzie nikogo opiniować. Tak, ale 

opinie o ławniku także nie będzie problemu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a jedna kandydatura, przypomni Pani ko to jest.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – pani Regina Krup i ona w tej chwili jest 

ławnikiem i w dalszym ciągu chce być. Żeśmy to czytali wcześniej.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to było przedstawiane.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – przedstawialiśmy, proszę bardzo.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – sprawa merytoryczna tylko.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak to sprawa taka formalna.  

Radna Halina Bardadin - sami Państwo mają, czy my możemy zgłaszać kogoś, my możemy 

zgłaszać? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no pewnie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -  to zwraca się wszystko do was. 

Radna Halina Bardadin - a pani Zosiu, pani nie mogłaby?  
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Radna Zofia Marczuk - mogłabym.  

Radna Halina Bardadin - no właśnie na miejscu  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i bardzo dobrze pani Zosia, czy ktoś jeszcze?  

Wójt Gminy Stara Kornica - znaczy tam z tego, co pani mówi ma być ilu?  

Radna Halina Bardadin - przynajmniej dwóch radnych, plus pani Justyna, tak.  

Radna Halina Bardadin - a pani Elwira nie mogłaby?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja i tak będę, tak może panowie? 

Radna Halina Bardadin - pan Leszek Muszyński może, czy nie może?  

Radny Leszek Muszyński – nie, nie dziękuję.  

Radna Halina Bardadin - pan Wojtek?  

Radny Wojciech Baj – nie, nie. 

Radna Halina Bardadin - też nie może. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja proponuje pana Wiesława.  

Radny Wiesław Maciejuk - ja też nie mogę.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to wszystko będzie przygotowane. 

Radny Wiesław Maciejuk - to dobrze zgadzam się, chociaż jeden.  

Radna Halina Bardadin - dokładnie musi jakaś równowaga być.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała Uchwałę Nr XI/47/2015 Rady Gminy 

Stara Kornica z dnia 31 lipca 2015 roku, w sprawie powołania zespołu do zrobienia opinii      

o zgłoszonym kandydacie na ławnika. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

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

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

jednogłośnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, dobrze by było 

gdyby komisja tą ocenę przygotowała, później będziemy musieli robić sesje w sierpniu, ale to 

jeszcze powiem tak, żeby podjąć uchwałę to musi być przedstawiona opinia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale, my mamy jeszcze czas, bo to będzie      

do października. 

Radna Halina Bardadin - a w sierpniu, w jakim terminie przewidujemy sesję?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to w takim razie przechodzimy                      

do następnego punktu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała Uchwałę  XI/48/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy 

z dnia 31 lipca 2015 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara 

Kornica na lata 2015-2018. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. Czy są jakieś pytania? 

Radna Ewa Szydłowska - ja mogę zadać jedno pytanie?  

Skarbnik Anna Blondyk – tak. 

Radna Ewa Szydłowska - chciałabym się zapytać, dlaczego w załączniku nr 3 przychody         

i rozchody budżetu nadwyżka z lat ubiegłych jest w takiej samej kwocie jak ujemny wynik 

budżetu.  

Skarbnik Anna Blondyk - ponieważ taka jest zasada.  

Radna Ewa Szydłowska - to znaczy, że?  

Skarbnik Anna Blondyk – jeżeli jest deficyt budżetowy, to ten deficyt budżetowy zmniejsza 

nadwyżkę budżetową.  

Radna Ewa Szydłowska - no tak, ale dlaczego? 

Skarbnik Anna Blondyk – nie może być inaczej, że deficyt jest inny, a zmniejszamy 

nadwyżkę budżetową o inną kwotę.  

Radna Ewa Szydłowska - ale na przykład, mamy tutaj przychody i rozchody z 2013 roku 

gdzie nadwyżki jest 3.332.000,00 zł, a wynik budżetu jest 7.249.000,00 zł i tutaj to są różne 

kwoty i tak z poprzednich też jak przejrzałam nie są takie same kwoty to jak to ma się           

ta zasada, nie rozumiem. 

Skarbnik Anna Blondyk – deficyt może być różny w latach ubiegłych o spłatę pożyczki,        

bo zawsze z nadwyżki budżetowej spłacamy pożyczkę, jakakolwiek to pożyczka by nie była 

to zawsze jest spłacana z nadwyżki budżetowej, czyli z tych wolnych środków z lat 

ubiegłych, które pozostały i deficyt wówczas będzie różny.  

Radna Ewa Szydłowska - a czy można było prosić jak się kształtowała ta nadwyżka z lat 

ubiegłych na przykład, nie wiem 3 lata wstecz czy 5?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale to mówiła pani skarbnik na ostatniej sesji, jakie były 

nadwyżki, tak pani Aniu?  

Radna Ewa Szydłowska – czy to na piśmie mogłabym zobaczyć? 

Skarbnik Anna Blondyk – w bilansach 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w bilansach to jest wszystko  

Skarbnik Anna Blondyk – jeżeli są bilanse, jeżeli posiada pani bilans, zresztą mogę              

na następną sesje przygotować bilans. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale to jest w bilansie, jaka jest nadwyżka.   

Radna Ewa Szydłowska – ja nie chcę tak ogólnie tylko chcę jak ta nadwyżka się 

kształtowała.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale ona jest w bilansie tam zapisana. 

Radna Ewa Szydłowska – no właśnie tylko i wyłącznie nadwyżkę z ostatnich pięciu lat 

załóżmy wstecz, żeby zobaczyć jak ona się kształtuje. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – 5 lat, w 2010 roku skumulowana nadwyżka wynosiła 

2.779.948,30 zł, to jest w 2010. Mówię o skumulowanej nadwyżce.  

Radna Ewa Szydłowska – to znaczy? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – z lat ubiegłych, bo wynik roku jest deficytem      

2.063.168,67 zł. Rok 2011, wynik roku 2011 kończy się nadwyżką 532.649,37 zł, 

skumulowana nadwyżka 3.402.387,35 zł. Rok 2012, wynik roku 2012 plusowy, czyli 

nadwyżka, 614.931,10 zł, skumulowana nadwyżka wynosi 4.017.318,45 zł. Rok 2013 wynik 

finansowy tego roku wynosi deficyt, czyli minus 651.701,75 zł, skumulowana nadwyżka 

wynosi 3.364.518,12 zł. Rok 2014 kończymy deficytem 381.629,40 zł, skumulowana 

nadwyżka wynosi 2.982.888,72 zł. Czy powtórzyć wszystko od początku?  

Radny Mateusz Leszczyński – czyli te nadwyżki cały czas maleją.  

Radna Ewa Szydłowska – a wolne środki może też ma pani? 

Skarbnik Anna Blondyk – wolne środki w tym roku nie ma, w ubiegłym roku wynosiły 

92.230,00 zł.  

Radny Ignacy Janczuk – czy my nie powinniśmy tego słowa nadwyżka zamienić na jakieś 

inne, bo ja jakby tego nie jestem w stanie, bo tak mamy deficyt i nadwyżkę  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – bo deficyt kończymy z rokiem, ale nadwyżka to jest 

nadwyżka do lat. 

Radna Halina Bardadin – z lat ubiegłych.  

Radny Ignacy Janczuk – ale fizycznie tych pieniędzy nie ma? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – no jak nie ma. 

Radny Ignacy Janczuk – na tą chwilę mamy 2 miliony kredytu? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak 

Radny Ignacy Janczuk – to, jaka jest to nadwyżka jak mamy kredyt, ja tych dwóch rzeczy nie 

mogę pojąć.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – no jest trochę nadwyżki  

Radny Ignacy Janczuk – mamy dług, ale mamy nadwyżkę. Nie wiem, o co chodzi, mamy       

dwa miliony długu, a załóżmy milion nadwyżki. No jak to jest tak logicznie? Po prostu tak na 

chłopski rozum, o tak powiem. Jak to tak może być? Mamy dwa miliony długu a mówię,       

że milion mamy nadwyżki. No jak byście mogli to logicznie tak wytłumaczyć, żebym to 

zrozumiał w końcu.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo są dwie rzeczy, jest wynik i jest 

płynność finansowa. To są dwie rożne dziedziny, które się oblicza tutaj i pani Ania nawet jak 

podaje wynik, to jest relacja przychodów i kosztów. Podaje nadwyżkę skumulowaną,  

Radny Ignacy Janczuk – no ja panią Anię rozumiem 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest nadwyżka między przychodami, dochodami, 

wydatkami. Plus to co pani Ania powiedziała na koniec 2010 roku mieliśmy nadwyżkę 

2.600.000,00 zł, a deficyt był ponad 2.000.000,00 zł.  

Radny Ignacy Janczuk – mieliśmy braki ponad dwa miliony, 

Radna Halina Bardadin – nie mieliśmy 2010 deficytu dwa miliony.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no jak nie?  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak jak byśmy mieli budżet domowy, mamy pieniądze na 

książeczkach oszczędnościowych, na lokatach. Planujemy sobie, że będziemy robili to czy 

coś innego. Jak podsumujemy dany rok na przykład 2014, to my rok dany zamknęliśmy 

niedoborem, czyli deficytem, ponieważ więcej pieniędzy wydaliśmy niż nam wpłynęło           

do budżetu domowego. Czyli to jest wynik finansowy danego roku, ale nie możemy 

powiedzieć, że my jesteśmy całkiem na minusie cały czas, ponieważ my na rachunku           

w banku mamy 1.000,00 zł  

Radny Ignacy Janczuk – ale w drugim banku mamy załóżmy 2.000,00 zł długów, rozumie 

pani, o co mi chodzi? 

Skarbnik Anna Blondyk – ja wiem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to, co pani skarbnik powiedziała 10,11,12,13,14 to są 

rzeczy rozliczone i takie dają skutki finansowe, budżetowe za minione lata. W tej chwili tak 

jest zapisane 1.980.000,00 zł mamy pożyczki na spłatę tego. Państwu powiem na dzisiaj 

widzę, że informacja wśród mieszkańców jest, że gmina w takiej sytuacji już finansowej, że 

niedługo zbankrutuje. Mamy środki na koncie bieżącym, płacimy terminowo wszystkie 

rachunki, wynagrodzenia, ubezpieczenia, wszystko idzie na bieżąco. Nie ma sytuacji takiej, 

że ja mam w tej chwili, że ja pani skarbnik wspólnie 5.000,00 zł na rachunku bieżącym. 

Przecież to, co rozmawiamy i to co tutaj ustalamy to są prognozy to wiecie, że wynik dopiero 

wyjdzie na koniec jak będą rozliczone wszystkie inwestycje. Część inwestycji się realizuje     

w danym roku, część na przełomie i tak dalej, a te wydatki się nie kumulują. Powiem jedno 

przychody mamy realizowane na poziomie 99%, koszty na poziomie 99 % a wydatki 

inwestycyjne na poziomie 53%. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – no więcej, tam.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no różnie, pani Aniu ja mówię przykładowo, tak.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – mamy w tym roku pożyczkę, bo sobie ją teraz tak analizuję       

i myślę jakby powiedzieć. Pożyczkę mamy wiadomo 1.900.000,00 zł, jest pożyczka, ale 

mając tą pożyczkę, my założyliśmy od tego czasu, kiedy wzięliśmy pożyczkę, założyliśmy 

lokaty w banku. Tutaj w naszym Kornickim, ostatnio dwie po 200.000,00 zł poprzednie dwie 

były założone dwie po 300, w tym czasie, kiedy była już wzięta pożyczka. Pożyczka tutaj 

była wzięta, ponieważ tam jest niewielkie oprocentowanie, niewielkie ponosimy koszty 
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związane z tą pożyczką. Mamy wolne środki, które są w budżecie po racie podatku, tak jak 

tutaj pan radny zarzucił, dlaczego bierzemy pożyczkę skoro mamy w planie budżetu na 

przykład, że osiągniemy dochód jakiś tam. Ja odpowiadałam, że ten dochód to my 

planujemy,  że osiągniemy na 31 grudnia, a jest maj, także w tym momencie musimy wziąć 

tą pożyczkę. I tak to jest, że wzięta pożyczka 1.900.011,00 zł i do tego czasu my już 

założyliśmy lokaty z wolnych środków.  

Radni Ignacy Janczuk – to ja rozumiem. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – z tych środków, które otrzymaliśmy z inwestycji z Urzędu 

Marszałkowskiego.   

Radna Halina Bardadin – a pożyczka będzie, z czego płacona?   

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – ze zwrotów.  

Radni Ignacy Janczuk – ale doskonale Państwo wiecie i Pani też wie, że budżet 2015 roku 

jest prawie nierealizowany. Prawie, to są drobne sprawy, które zostały finalizowane. Przecież 

taka jest prawda, my budżetu 2015 roku prawie nie robimy jeszcze.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – po stronie inwestycyjnej  

Radny Ignacy Janczuk – tak. Nie, nie ja mówię o stronie tej inwestycyjnej. Czyli to nie żaden 

sukces, że my mamy, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dlaczego nie? Mamy inwestycję za 3.000.000,00 zł, 

zrealizowaną, która była z końcem kwietnia. 

Radna Halina Bardadin - która była planowana na 2014 rok. 

Radny Ignacy Janczuk – panie wójcie, to jest inwestycja  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest wydatek też. 

Radny Ignacy Janczuk – nie. Proszę Państwa to jest inwestycja z poprzedniego roku, proszę 

nam nie robić wody z mózgu. Mówmy o konkretach. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, ale Szanowni Państwo, ja nie robię, 

Radny Ignacy Janczuk – z piętnastego budżet jest niezrealizowany jeszcze, to są takie 

drobne sprawy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie. Ja panu powiem, nierealizowane. Przecież ja nie 

siedzę i nic nie robię. Przecież to, co w BGK załatwione, przecież to od razu było wiadomo, 

że my tą inwestycję realizujemy na przełomie roku 2014-2015, tak? Ona w budżecie była tak 

samo zabezpieczona. Pieniądze, że tak powiem były zapłacone, a przed nami kolejne 

inwestycje, które są zapisane właśnie, także nie można powiedzieć, że gmina przez 

pierwsze półrocze nie zrobiła żadnej inwestycji. Kolejne będą inwestycje, drogowa będzie, 

będzie wentylacja, to co mamy zapisane. Na bieżąco wydajemy fundusz sołecki, na bieżąco 

inne rzeczy drobne kupujemy, które są przewidziane. 

Radny Ignacy Janczuk – pan mi tak nie tłumaczy, bo ja wiem. No bo po prostu, powiem 

jeszcze raz, budżet z 2015 roku, jest nierealizowany.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja się z tym nie zgadzam. Mieliśmy w budżecie zapisane 

piętnastego roku 

Radny Ignacy Janczuk – 2015 to tam są rachunki zapłacone i to wszystko. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no nie, ale pan uważa, że rachunki płacone teraz w maju, 

to są za zadania, które były wykonane do końca grudnia czternastego roku? Jeżeli pan 

mówi, że te inwestycje nie były realizowane. To teraz zapytam, to kiedy są protokoły 

zakończenia inwestycji? Bo pan mówił wcześniej, bo pan nam przytacza, dobrze że pogoda 

była taka, że firma była na tyle solidna i zdążyliśmy zrobić przed terminem, nie jak było do 15 

maja. Bo była wzmianka, że ja tego nie rozliczę i gmina się nie wywiąże.  

Radny Ignacy Janczuk – ja tylko bym chciał, żeby było wyjaśnianie takie bardziej prościej.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to ja mówię panu. 

Radny Ignacy Janczuk – nic poza tym.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale nie można odpowiedzieć na pytanie tak lub nie. No to 

tak jak nam pani Ania tłumaczy. Przecież to pan był przewodniczącym. Inwestycja zapisana, 

ta nasza standardowa, przydomówki, modernizacje ujęcia wody, przecież ona była wpisana 

do budżetu już w 2013 roku. W 2014 roku były środki zabezpieczone i na 2015, no bo 

niestety, sprawa się przeciągała i to szło zabezpieczenie. Realizacje zakłada, to są niestety   

faktury, to są protokoły zakończenie, tak jak wcześniej powiedziałem. Jeszcze wójt jeździł, 

martwił się jak zrobić, żeby wszystkie przydomówki 100% były uwzględnione w rozliczeniu. 

Wniosek już wcześniej sprawdzali wszystko po naszych wyjaśnieniach. Czekamy tylko na 

kontrolę, kontrola przyjedzie i powiem Państwu szczerze, jestem spokojny już,                     

bo prawdopodobnie na przełomie, na początku 4 kwartału kredyt się spłaci. Nie będzie 

kredyt, że tak powiem się spłacał do końca grudnia. A kolejne inwestycje też są, trzeba 

zrobić przetarg na przewozy dzieci do szkoły, trzeba remonty w szkołach porobić, trzeba 

ogłosić przetarg na drogę, trzeba ogłosić przetarg na wentylacje w Starej Kornicy i to jest       

w budżecie zapisane.  

Radna Halina Bardadin - na jaka drogę proszę powiedzieć? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę? 

Radna Halina Bardadin - na jaka drogę proszę powiedzieć? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale co? 

Radna Halina Bardadin - no, przed chwilą pan powiedział przetarg. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – co mamy w budżecie Rudka. 

Radna Halina Bardadin - a Rudka. No to doprecyzować prosimy trochę 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie no ja tylko podaje co jest zapisane w budżecie.  

Radny Ignacy Janczuk – ja to bym się opierał tylko na faktach. Nie mówię, ja nie mówię, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale ja mówię, że fakty są takie że protokół zakończenia 

inwestycji przydomówek i ujęcia wody jest z końcem kwietnia.  
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Radny Ignacy Janczuk – bo pan mówi, że sytuacja gminy jest bardzo dobra, a jest bardzo 

zła. Bo w tej chwili i ja więcej nie będę tam tego tematu drążył. Gdyby pan miał wykonać 

budżet   z 2015 roku w 100%, pieniędzy pan nie ma. To wszystko, po prostu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie 

Radny Ignacy Janczuk – tak, tylko tak będzie prowadzone opieszale, żeby to robić, robić         

i nie zrobić, żeby coś zostało no. Bo ja już to widzę, tutaj zapytam co jest z tym chodnikiem 

na cmentarz w Wólce Nosowskiej, na jakim etapie jest ta budowa? Jest to od 4 lat, czy my ją 

chcemy zrobić, czy nie chcemy?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, bardzo mi na tym zależy. Tylko panu mówiłem,          

że w tamtym roku i w tym na pierwsze półrocze nie było w paragrafie chodników żadnych 

pieniędzy. W tej chwili jestem po ostatnich już uzgodnieniach, będę miał podpisaną 

dokumentację i powiem panu więcej. Uzgodniłem już, dokumentację wiozę do Siedlec, jadę 

do Warszawy, dają pełną, 

Radny Ignacy Janczuk – wszystko. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale ja panu powiem. Tak, bo kiedyś tak samo było.         

Też dawali, dadzą pełnomocnictwo teraz, na dokonanie zgłoszenia u Wojewody, tak? Tylko 

pan pyta teraz o chodnik, a przez dwa ostatnie lata to pana chodnik nie interesował, tylko 

interesowała pana schetynówka Nowa Kornica. Gdybym ja ją wziął wtedy Nową Kornicę,      

to wie pan, jaka sytuacja jest w budżecie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – skończmy już.  

Radny Ignacy Janczuk – my chcemy jasności i precyzyjności.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale to co pani Ania powiedziała faktycznie, pieniądze 

mamy, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – już, już panie wójcie. Zabieram dla pana 

głos. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dziękuję, przepraszam. 

Radna Halina Bardadin - ja przepraszam, jeszcze bym prosiła o jedno pytanie. Chciałabym 

wiedzieć, ile mamy pieniążków na lokatach w banku? Jest pani w stanie powiedzieć nam 

dzisiaj? Odpowiedzieć na to pytanie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ponad 2.000.000,00 zł. 

Skarbnik Anna Blondyk – odpowiem. Pójdę, bo nie mam materiałów przy sobie,                   

ale odpowiem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie wiem czy jest sprawa taka na następną sesję. Pani 

przedstawi i weźmie relację na tamtej sesji. 

Skarbnik Anna Blondyk – jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to może z tego załącznika,        

ja będę czytała i będziemy mówili od razu, co jest zrobione. Budowa przyłączy 

wodociągowych na terenie gminy. One są realizowane tam, 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – sukcesywnie 

Skarbnik Anna Blondyk – jak ktoś nam zgłasza, że chce.  

Wójt Kazimierz Hawryluk – sukcesywnie 

Skarbnik Anna Blondyk – budowa ogrodzenia działki hydrofornia Nowej Kornicy. Robią to 

chłopcy?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, zrobione już zostało. 

Skarbnik Anna Blondyk – zrobione. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy Stara Kornica. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wykonana. 

Skarbnik Anna Blondyk – 3, 4 punkt z załącznika jest zrobiony. Opracowanie programu 

funkcjonalno – użytkowego na budowę instalacji kolektorów słonecznych. Myślę, że jest to 

zrobione, czy nie, panie wójcie? Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego            

na budowę instalacji słonecznych kolektorów. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. No to wydatki już poszły. 

Skarbnik Anna Blondyk – przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, 

przez budowanie społeczeństwa informacyjnego, wykonane. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wykonane. 

Skarbnik Anna Blondyk – odnowa drogi, czyli to są tutaj te chodniki o których 

rozmawialiśmy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przed nami. 

Skarbnik Anna Blondyk – tak, przebudowa drogi powiatowej Ostromęczyn – Stare Szpaki,     

to jest zadanie powiatu, także tutaj jesteśmy niezależni. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, w toku. 

Skarbnik Anna Blondyk – budowa drogi gminnej Nowa Kornica – Wyrzyki, w ramach 

funduszu sołeckiego. Robione było?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, wykonane.   

Skarbnik Anna Blondyk – budowa oświetlenia ulicznego w Kornicy Kolonii, to w ramach 

funduszu sołeckiego. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przed, to jeszcze niewykonane. 

Skarbnik Anna Blondyk – budowa, modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rudka,          

to przetargiem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do wykonania. 

Skarbnik Anna Blondyk – ewidencja dróg gminnych jest opracowana. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wykonana. 

Skarbnik Anna Blondyk – opracowanie geodezyjnej dokumentacji na budowę drogi gminnej, 

pomiędzy gruntami Stara Kornica i Wólka Nosowska? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to ostatnio przyjęte, to będzie wykonane w drugim 

półroczu. 

Skarbnik Anna Blondyk – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zgłoszone ostatnio było. 

Skarbnik Anna Blondyk – tak. W dzisiejszej sesji i tutaj do tego zadania jeszcze dodajemy      

w gminie Stara Kornica, bo w materiałach, które otrzymaliście Państwo macie opracowany 

plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Stara Kornica. Dlatego dodajemy w gminie Stara 

Kornica, ponieważ tam gdzie jest dotacja, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam się zmieniło w dokumentacji bo wczoraj byłem             

z dokumentacją, bo wczoraj był pan, 

Skarbnik Anna Blondyk – modernizacja. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – kwota się nie zmienia, tylko się zmienia słownictwo. 

Skarbnik Anna Blondyk – modernizacja oraz zagospodarowanie placu do wsi Kiełbaski oraz 

stworzenie miejsca spotkań. To jest fundusz sołecki w trakcie realizacji. Był sołtys wczoraj, 

rozmawiałam na korytarzu to mówił, że to robią.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Skarbnik Anna Blondyk – zakup kosiarki? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przed. 

Skarbnik Anna Blondyk – rozwój elektroniczny administracji w samorządach                       

woj. mazowieckiego, to jest zrealizowane. Parking przy budynku OSP w Starych Szpakach, 

wykonane. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wykonane. 

Skarbnik Anna Blondyk – modernizacja Strażnicy w OSP w Wygnankach nie wiem, na jakim 

to jest etapie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to w ramach funduszu sołeckiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale zrobiona? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – słucham? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zrobiona? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Tam jeszcze idzie ogrodzenie. 

Radny Mateusz Leszczyński – ogrodzenie już jest postawione.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – od części toaletowej. 

Skarbnik Anna Blondyk – prac granicznych w celu kontroli ludzi i środowiska? No poszły 

pieniądze do powiatu w miesiącu styczniu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Skarbnik Anna Blondyk – zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Starych Szpakach,        

to jest w trakcie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest w trakcie realizacji, wnioski złożone.  

Skarbnik Anna Blondyk – demontaż, pakowanie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, ja pomogę pani Aniu. Dwa słowa 

wyjaśnienia, Szanowni Państwo, to jest wniosek o dofinansowanie na zakup motopompy.   

W starych motopompach nigdzie nie ma, jak są to na ewidencji jednostek straży, te stare 

PO-5.  

Radny Mateusz Leszczyński – bo tak wychodzi, że te stare jednostki, to nie ma sensu ich 

remontować, jak będzie już ponad koszty, bo to będzie bez sensu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale o czym pan mówi? 

Radny Mateusz Leszczyński – bo jak stare motopompy zostaną, a będą nowe, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja panu powiem, bo pan jest akurat pierwszą kadencję,  

za mojego urzędowania to jest 4 pompa nowa, no. To jest nowa 4 motopompa, gdzie nie 

wiem tutaj jak dołożymy, tamte zakupiłem, że tak powiem bez udziałów środków własnych.  

100 % środków na zakup tamtych pomp wójt znalazł na zewnątrz, a pompy kosztowały          

w granicach 26.000,00-30.000,00 zł.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – za sztukę? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Skarbnik Anna Blondyk – demontaż, pakowanie, transport i azbest tylko podpisana jest 

umowa już.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w tej chwili jest podpisana umowa z wykonawcą, środki są 

przyznane. Państwu powiem taką rzecz, teraz była wichura, tam rozmawiałem                       

z pracownikami, kto po wichurze ma eternit, to niech się zgłosi do ochrony środowiska, bo 

wiem, że wnioskowaliśmy o kwotę większą, a po przetargu wyszła kwota mniejsza. Jest 

możliwość, żeby na tą różnicę dołożyć kolejnych mieszkańców, żeby zabrać w tym roku 

azbest.  

Skarbnik Anna Blondyk – zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wólce Nosowskiej,       

to nie wiem. Fundusz sołecki myślę, że może faktycznie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie wiem, na jakim etapie jest, 

Radny Ignacy Janczuk - o ten kawałek drogi, co prosiliśmy już od dwóch lat. Może, ale na 

razie nie ma, nie wiem, jaka jest sytuacja.  
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Skarbnik Anna Blondyk – modernizacja świetlicy wiejskiej w Popławach.  

Radna Halina Bardadin - 100 % zrealizowane. W 100% nawet więcej. 

Skarbnik Anna Blondyk – modernizacja terenu, budynku, zakup wyposażenia.  

Radna Halina Bardadin - w Dubiczach 

Skarbnik Anna Blondyk – Dubicze. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie ma jeszcze żadnych informacji. 

Radna Ewa Szydłowska – nic tam nie ma. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie ma jeszcze. 

Skarbnik Anna Blondyk – utwardzenie placu, doposażenie świetlicy wiejskiej                          

w Kazimierzowie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jest w toku była pani, rozmawiała, uzgadniała z panią 

Maciejuk, będzie realizowała. 

Skarbnik Anna Blondyk – modernizacja świetlicy w Wyrzykach. To jest fundusz sołecki,      

też myślę, że jest w trakcie, ale może nawet już po. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w Wyrzykach chyba jest już wykorzystany. 

Radna Halina Bardadin - chyba już 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bo nawet na wniosek tutaj pani radnej, dokupowaliśmy 

pani Aniu jakieś tam urządzenia, bo już nie było pieniędzy w funduszu sołeckim. 

Skarbnik Anna Blondyk – no to, to pamiętam, także. 

Skarbnik Anna Blondyk – wykonanie instalacji wentylacyjnej w świetlicy w Starej Kornicy,      

to jest przed nami. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szpakach Kolonii. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest w toku realizowane. W tej chwili wpłynęły rachunki 

do opłacenia.  

Radna Halina Bardadin - zgodnie z planem, inwestycje zaplanowane do realizacji na 2015 

rok. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak 

Radna Halina Bardadin - to, co pani przeczytała, to wszystko dotyczy 2015 roku? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radna Halina Bardadin - nic nie zostało pominięte. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, tak. 

Radna Halina Bardadin - zgodnie z planem. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radna Ewa Szydłowska – a starczy na piekarnik do szkoły, do kuchni? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – na piekarnik do szkoły czy wystarczy? 

Radna Ewa Szydłowska – na piekarnik? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w sensie, jakim pani mówi, że starczy? 

Radna Ewa Szydłowska – pieniędzy, finansowym. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mówi pani o pieniądzach, czy pani mówi o zapisach 

budżetowych? 

Radna Ewa Szydłowska – mówię o pieniądzach. 

Radna Halina Bardadin - pani Ania nam przedstawiła, co było do zrealizowania. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie ma w budżecie tego zapisanego 

Radna Halina Bardadin - w 2015 roku to, co żeśmy zrealizowali. 

Radna Ewa Szydłowska – no dobrze, ale wcześniej, że są realizowane inwestycje,               

że z budżetem nie jest tak źle 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, ale nie jest źle. Ale piekarnik nie był wpisany do 

budżetu. Mówiliśmy o tym, że w trakcie roku, jeżeli będą wolne środki, to wtedy dopiszemy. 

Nie mogę wydać 10.000,00 zł, pani Ania potwierdzi, bez uchwały rady, bo to jest już wydatek 

inwestycyjny, tak? 

Radna Ewa Szydłowska – no to zwracam się do rady, 

Skarbnik Anna Blondyk – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym i definicją o środkach 

trwałych. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radny Mateusz Leszczyński – ja mam pytanie. Co z tym wjazdem we wsi Kiełbaski?           

On należy do gminy, nie do tego powiatu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pan się mnie pyta? 

Radny Mateusz Leszczyński – tak. Tam był przepust robiony. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - też zgłaszał, inna osoba o tym mówiła, dyskutowali. Jest 

tam dziura, bo tam jeździłem. 

Radny Mateusz Leszczyński – tam jest porządna dziura.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a to zgłoszone? To powiat ma 

wyremontować, powiedzieli że wyremontują. 
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Radny Mateusz Leszczyński – tam jest taki dół. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, po ostatnich spotkaniach, jakie wójt 

miał i nie tylko te ostatnie. Ostatnio mieliśmy tutaj te spotkanie takiego większego zespołu,  

poszło pismo do Starostwa i do Zarządu Dróg Powiatowych o tych wszystkich rzeczach, 

które w trakcie tutaj były zgłaszane od początku roku. I ten przejazd i tam jeszcze jakieś 

kopanie i inne rzeczy. Wiem, że powiat miał tutaj gdzieś te rowy wydrążać, żeby przepływ, 

wody był. 

Radny Mateusz Leszczyński – drugie pytanie. Co w związku z tymi wodomierzami? Kiedy 

będą zakładane i kiedy była uchwała podjęta, że będzie dopłata 1 zł abonamentu, kiedy 

będą zakładane wodomierze? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - sukcesywnie. 

Radna Halina Bardadin - to trzeba monitorować? 

Radny Mateusz Leszczyński – ale do jakiego czasu? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – może przegłosujmy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a później wolne wnioski. Może, żeby nam się 

tak nie mieszało. 

Skarbnik Anna Blondyk – czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie budżetu? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bo to odnośnie budżetu.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jeżeli chodzi o tę uchwałę, a tamte rzeczy w sprawach 

różnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze odnośnie wieloletniej prognozy     

i zmian w budżecie, 

Radna Halina Bardadin - pani Ania, ja jeszcze zadałam pytanie, ile jest pieniążków              

na lokatach? 

Skarbnik Anna Blondyk – już, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- później pani Ania sprawdzi. Przerwę 5 minut. 

Skarbnik Anna Blondyk – na 30 czerwca nasze lokaty stanowią kwotę 1.937.216,077 zł.       

24 lipca zostały założone 2 lokaty o 200.000,00 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 2.300.000,00 zł, 

Skarbnik Anna Blondyk – z tym, że jedna jest dwu miesięczna, druga jest jedno miesięczna, 

dlatego że może być taka sytuacja, że będziemy potrzebowali pieniędzy. Bo są podpisywane 

umowy na realizację. Także, tutaj widzicie Państwo, jeszcze dałam takie sprawozdanie         

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. I tutaj macie Państwo również 

gotówka i depozyty, bo w tym załączniku, w tym wydruku tutaj jest sam budżet, sam budżet 
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bez jednostek podległych, czyli oświaty i GOPS. Natomiast tutaj w tym sprawozdaniu, 

kwartalne sprawozdanie o stanie należności, tutaj dokładnie jest to z całego. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - co jest na kontach. Pani Aniu, mogę powiedzieć to jest 

gmina, oświata i GOPS, te trzy jednostki.  

Skarbnik Anna Blondyk – tak, tak i tutaj w bankach. Drobny druk, ale to jest takie 

sprawozdanie. To co mamy w bankach 1.937.216,077 zł, czyli to są te lokaty, to są depozyty 

terminowe, które są zgodne z zestawieniem obrotów i sald konta 133. Natomiast na 

rachunkach bieżących, czyli tzw. depozyty na żądanie mamy 509.075,077 zł, to są 

sprawozdania na 30 czerwca. W kasie, naszej gminnej 5.729,094 zł, posiadamy. Dalej tutaj, 

żebym miała mówić na temat tego sprawozdania to 104.753,00 zł, to jest udział w podatku 

dochodowym, Budżet Państwa nam jest winien na podstawie sprawozdań. Natomiast, dalej 

gospodarstwa domowe, czyli to jest kolumna 13, to są nasze należności które należą  nam 

się od naszych wierzycieli, będą i podatki za wodę, za ścieki, za przedszkole. Dosłownie 

wszystko w tej rubryce.  Czy odpowiedź satysfakcjonuje?   

Radna Halina Bardadin – tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pani Aniu jedno pytanie, czy tutaj w kolumnie 10 - 

2.446.000,00 zł, na koniec czerwca taka jest ilość środków pieniężnych będących na różnych 

kontach w tym na lokatach.  

Skarbnik Anna Blondyk – tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - czyli w gminnym koncie i koncie należącym do Kobylan do 

Szpak, do Kornicy, do GOPS. 

Skarbnik Anna Blondyk – tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - bo taka jednostka ma swoje wyodrębnione konto. 

Skarbnik Anna Blondyk – tak. Także bardzo dobrze, że są takie pytania. Tak jak mówiłam, 

my się nie gniewamy, jesteśmy skorzy do odpowiedzi. Lepiej sobie od razu wyjaśniać             

z udowodnieniem, tak?  I tu nie rodzą się takie nieporozumienia, wątpliwości, które idą           

w teren i niekoniecznie dają dobry obraz ani o gminie ani naprawdę o radnych, bo są różne 

komentarze. Są różne komentarze i unikajmy tych komentarzy. Jeżeli coś jest nie tak, proszę 

od razu na bieżąco zadawać pytania, a my jesteśmy, jeżeli jesteśmy w stanie, no tak jak 

teraz, poszłam, wyciągnęłam ze sprawozdań i z tego i pokazujemy ile jest tych środków       

na lokatach. I tak prosiłabym o wszystkie wątpliwości, jakie Państwo posiadacie prosić            

o wyjaśnienia o odpowiedzi.  

Radna Halina Bardadin - dlatego prosimy na bieżąco. 

Skarbnik Anna Blondyk – dobrze. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze? Pośpieszyć mamy. Czy jeszcze 

odnośnie budżetu i zmian jakieś są pytania? Nie ma. Pani Aniu proszę bardzo. 

Uchwała Nr XI/48/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 31 lipca 2015 rok, w sprawie 

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015 – 2018, 

została przegłosowana.  
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Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za było 10, wstrzymujących się        

od głosu - 1, przeciwnych głosów nie było.  

Skarbnik Anna Blondyk odczytała Uchwałę Nr XI/49/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy         

z dnia 31 lipca 2015 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

Skarbnik Anna Blondyk – czy są pytania do uchwały? 

Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za było 10, 

wstrzymujących się od głosu - 1, przeciwnych głosów nie było. Uchwałę dołączono jako 

załącznik do protokołu. 

Ad.pkt.8.p.p. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania problemów alkoholowych mają zaszczyt 

zaprosić do udziału w konferencji: Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej 

polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 16 września 2015 roku               

w Warszawie.  

Konferencja odbędzie się w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.  

Także, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, to proszę się zgłaszać tutaj do nas. Tak,     

do 31 sierpnia. Także jeszcze jest miesiąc czasu na zastanowienie się. Czy chcemy brać 

udział, to do informacji? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – uważam, że trzeba posłuchać, tam będą różne osoby        

z różnych środowisk. Tam nie wiem, kto będzie, ale raczej to będzie spotkanie otwarte. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  Krajowa Rada Sędziów Społecznych znowu 

do nas zwraca się o wnikliwe rozpatrzenie właśnie tych kandydatów na ławników. Także to 

już mamy tak jakby za sobą. I oni chcą aby to odczytać. Ponieważ większość z nas się 

dzisiaj spieszy, to przełożymy sobie na następna sesję.  

Starosta Łosicki do nas jeszcze napisał, że rada musi wytypować przedstawiciela 

społecznego. Trzeba się zastanowić, kto będzie Przedstawicielem Społecznym od nas          

w Radzie Społecznej przy Szpitalu w Łosicach.  Nie wiem, oni tutaj nie określają terminu dla 

nas. Tylko, że kadencja się kończy. Więc bardzo proszę żebyśmy się zastanowili, jeżeli ktoś 

z Państwa chce. 

Radna Ewa Szydłowska – w czerwcu 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w czerwcu się skończyła. Jeżeli Państwo 

jesteście zainteresowani i chcecie w takich pracach uczestniczyć to.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mogę coś powiedzieć pani przewodnicząca? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – chętnych do przemyślenia i do zgłaszania się do kadr,        

a dalej to my już poprowadzimy, bo jeżeli Państwo będziecie chętni, to Pani Przewodnicząca 

napisze pismo i poinformujemy.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała pismo od Stowarzyszenie Lokalna 

Inicjatywa „ Wspólny Cel” z dnia 14.07.2015 r., w sprawie przedłużenia umowy na użyczenie 

lokalu. Pismo stanowi załącznik do protokołu. Stowarzyszenie, które działa w szkole i myślę, 

że wszyscy się zgodzą, niech dalej działają.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – znaczy na warunkach dotychczasowych, to jest tylko na 

zasadzie lokalu bez żadnych ponoszenia kosztów.  

Wszyscy radni są za przedłużeniem umowy użyczenia lokalu świetlicy w gimnazjum. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska odczytała informację o zarządzeniu zastępczym 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia obszarów 

udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stara Kornica. Informacja i zarządzenie stanowią załącznik                  

do protokołu. 

Radna Halina Bardadin opuściła obrady sesji o godzinie 11 : 40. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest tam ja zgłaszałem, że będzie decyzja Wojewody na 

wprowadzenie do złóż zagospodarowania przestrzennego tych kopalin. Bo to chodziło            

o kredę, żwir. I Wojewoda, że tak powiem decyzją wprowadził i mamy w tej chwili już             

w planie przestrzennym wskazane miejsca do wydobycia kopalin, a to są kopaliny, które 

mają koncesje, czy działają bez koncesji, bo i takie przypadki są. Dotyczyło sześć chyba 

miejsc?     A koszt ponieśliśmy, bo Wojewoda obciążył nas 2.800,00 zł, pani Aniu, coś 

takiego było?     W granicach 2.800,00 zł, bo to było raz, że nakaz, mamy obowiązek zmienić 

w planie przestrzennym. Ja nie wiedziałem wtedy, jaka będzie to relacja, po czyjej stronie. 

Ale tu się okazuje, że to nakaz i jednocześnie wykonał Wojewoda. Nas tylko obciążył 

kosztami, w kosztach niecałe 3.000,00 zł. Tu chodzi o kredę, żwir, że nie były w planie ujęte. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to tylko w formie informacji, bo jakby 

żadnych decyzji nie będziemy podejmować. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – mamy jeszcze odłożone z komisji o zakupie 

fragmentu tej drogi. Tutaj OMYA przekazała to.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – znaczy ja rozmawiałem już w Łosicach i rozmawiałem 

tutaj z jednym właścicielem, do drugiego nie miałem czasu dotrzeć. W Łosicach służby 

powiedziały, że można to zrobić z tym, że będzie musiała być podjęta uchwała rady, 

wyłączenie, likwidacja drogi z przekształceniem na grunty. Bo tam jeździłem osobiście, 

nawet samochodem. Tam droga jest, ale nie jest używana. Bo te dwie działki to akurat mają     

z drugiej strony dojazd do pola. I tutaj jak mówi pan, to tutaj nie ma żadnego zagrożenia.       

A trzeba zostawić tą drogę, która idzie z początku jak było narysowane, bo tam ma dojazd 

pan Weśniuk do swojej działki, tutaj którą ma przed tą działką OMYA.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to znaczy z punktu widzenia formalnego, 

tam jest droga? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, da się zrobić. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy rada ma taką wolę? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, trzeba zrobić to 

Radny Ignacy Janczuk - na Komisji mówiliśmy, że trzeba tak jakby tych sąsiadów po prostu     

o zgodę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pytałem. 

Radny Ignacy Janczuk – zgodę tych sąsiadów, bo to oni tak naprawdę najbardziej mogą się 

nie zgodzić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pytałem jednego. Powiedział, że nie ma przeszkód,         

on z niej nie korzysta, jemu nie potrzebna.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale to, myślę że to na piśmie trzeba. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo na pewno poproszę, powiem pani 

Irenie. Zwrócimy się z pismem o takie oświadczenie na piśmie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to może my podejmijmy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, ja powiem wam jeden przypadek,  

budowaliśmy chodnik przy drodze wojewódzkiej. Tam, moja inicjatywa była, tam na 

wysokości za bankiem był tylko pas drogowy pół metra. Co zrobiłem? Wszyscy mówili             

i dotarłem do tych ludzi, przyjechali, napisali oświadczenie, że wyrażają zgodę w wejście. 

Przecież ja musiałem tak zrobić, bo inaczej to i powiat by mi nie darował tego i nie chciałem 

brać na swoje barki, że później zrobię a później trzeba rozbierać, tak? Także to zostało 

uregulowane. Powiem dalej, w tej chwili w powiecie idzie już uregulowanie tego statusu, 

żeby ta działka drogowa się poszerzyła, żeby ten chodnik był w pasie drogowym. To jest        

z wójta inicjatywy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeżeli będziemy mieli na piśmie zgodę tych 

właścicieli, to rozumiem, że przygotują dziewczyny uchwałę i będziemy podejmować. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, tam jeszcze dokładnie nie wiem,        

da się to zrobić tylko jak będzie to wyglądało? Likwiduję drogę, nadaję numer działki i to 

normalnie sprzedaje w przetargu. Tam nie będzie przekazania do tego, tam trzeba normalnie 

proces przeprowadzić zbycia.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i wycenę? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – i wycenę, tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no ale jak się nie da inaczej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no, bo taka jest procedura. Dobrze, przepraszam. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała pismo z dnia 23.02.2015 roku 

kierowane do Starostwa Powiatowego w Łosicach, iż Gmina Stara Kornica informuje, że na 

potrzeby budowy drogi powiatowej Wólka Nosowska – Kazimierzów w roku 1991 został 

opracowany operat techniczny do wywłaszczania pod w/w drogę. Pismo stanowi załącznik 

protokołu. Dodała, że takie pismo poszło do powiatu, powiat odpowiedział. 
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Następnie odczytała pismo ZP.0021.37.2015 z dnia 31.03.2015 r. informując, iż Zarząd 

Powiatu na posiedzeniu w dniu 30.03.2015 r. podjął decyzję dotyczącą przejęcia 

nieruchomości położonych w obrębie Kazimierzów o ogólnej powierzchni 1,0287 ha i wyraża 

zgodę na przejęcie tych nieruchomości aktem notarialnym wraz z pokryciem kosztów aktu. 

Pismo stanowi załącznik protokołu.  

Przewodnicząca Rady odczytała pismo BUZ.7210.2015 z dnia 15 .04.2015 r., że gmina 

Stara Kornica proponuje rozliczenie rzeczowe nieruchomości będących własnością gminy, 

nabytych pod drogę powiatową w Kazimierzowie o ogólnej powierzchni 1,0287 ha w formie 

zamiany na inną nieruchomość, bądź inne nieruchomości, których łączna powierzchnia 

odpowiada powierzchni nieruchomości nabytych pod drogę powiatową w Kazimierzowie. 

Pismo stanowi załącznik protokołu.  

W odpowiedzi na pismo NR BUZ.7210.2015 z dnia 15.04.2015 r. Zarząd Powiatu Łosickiego 

podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 31.03.2015 r. Ze względu na 

znaczne niedobory budżetowe i brak stałych źródeł dochodu nie możemy wyzbyć się 

niewielkich zasobów majątkowych będących w naszej dyspozycji. Pismo stanowi załącznik 

protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to jest ostatnie, tak. Proszę bardzo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, pisałem z tą myślą, bo powiat ma na 

terenie naszej gminy lasy.  

Radny Wiesław Maciejuk  - nie mógł tego odstąpić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dlatego to było pismo. Szanowni Państwo ja dostałem 

pismo. Powiem Państwu szczerze, my przyjęliśmy tutaj jak przewodnicząca czytała 13 

kawałków drogi, na co my musieliśmy wydać pieniądze i sporządzić 13 aktów notarialnych. 

Powiem Państwu 13 aktów notarialnych na dzień dzisiejszy to jest 13.000,00 zł, tak? Gdyby 

tak patrząc tylko, żeby odzyskać koszty, które kiedyś tam ponieśliśmy, tak? Odpisaliśmy       

w tej chwili. 

Radny Wiesław Maciejuk – panie wójcie można byłoby podkreślić w temacie lasy, tak 

zaznaczyć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale w rozmowach, no i co? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nic, to jest tak, że 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no i co? Jak oni nie zapłacą, a my będziemy 

przekazywać to, tak? No, bo jak to jest? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie przekazujemy, Szanowni Państwo. Jest status taki jaki 

jest, że mamy w Polsce gdzieś drogi prywatny kawałek działki. Całe szczęście, że szlabanu 

nie wstawili. Ja też nie postawię szlabanu, nie będę brał opłaty biletowej, no chyba,              

że powiat powie, że na tym odcinku kilometra, bo to jest wyliczone Szanowni Państwo działki 

i długość, czyli można patrząc rzec, że kilometr drogi, nie? No nie kilometr drogi no,             

bo to trzeba szerokość przez metry kwadratowe podzielić jednego hektara. No to nie wiem 

będzie tam 800m czy 700m. To jest droga powiatowa na moich gruntach, no i powiat powie, 

panie wójcie, pora wyremontować taką drogę, tak? Pani Ania powie, że nie możemy robić, 
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bo nie nasza droga, tak? Nie nasza droga, bo nie stoi u nas na ewidencji, tak a z drugiej 

strony grunt jest nasz. To tak jak była myśl, żeby to raz wyprostować, żeby powiat miał 

jasność i gmina miała jasność, tak? No, bo powiat odśnieża, bo to jest status drogi. 

Szanowni Państwo, to jest status drogi powiatowej bo ona ma swój symbol już ten numer 

drogi powiatowy, ale to jest już zapisane u wojewody we wszystkich służbach państwowych, 

że tam jest droga powiatowa z tym symbolem. Mamy drogi gminne i mamy drogi 

wewnętrzne. Bo teraz ostatnio przerabiałem właśnie z OMYA. Droga wewnętrzna, to jest 

droga, która nie ma nadana numeru tylko jest zewidencjonowana po numerze działki.            

A droga gminna to już jest droga, która ma swój symbol tak jak powiatowa. U nas jeszcze 

tego nie ma uporządkowanego. Bo mamy drogi asfaltowe, które nie mają nadanego numeru 

drogi, tylko jak analizujemy czy coś potrzeba to bierzemy drogę gminną, ale pytamy o numer 

działki, tak? Żeby dojść, ale to taka jest sytuacja. Temat powiat zostawił nierozwiązany, 

moim zdaniem nie ma co się tutaj gimnastykować. Było to naście lat i niech tak dalej będzie, 

tak? Może kiedyś przyjdzie odgórnie, nie wiem, że dekretem jakimś każą przenieść, tak?    

Tak jak są tam ruchy teraz, że mają z powrotem wracać chyba te nieruchomości, lasy, które 

są w powiatach do nadleśnictwa czy coś takiego.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no wiemy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no takie podjęliśmy działania, ale niestety powiat nie tego. 

Ja mówiłem nawet na te koszty notarialne, tak? Bo tutaj było przez gminę 13 aktów 

notarialnych sporządzonych na tą okoliczność.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no dobrze. A teraz następna sprawa.          

To znaczy tylko w formie informacji. No na razie żadnych decyzji nie będziemy w tej sprawie 

podejmować, dobrze. 

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała pismo Nr OŚ.7021.4.1.2015 Wójta w Starej 

Kornicy do Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 23.07.2015 roku, odnośnie zajęcia 

stanowiska w sprawie gminnego składowiska odpadów. Pismo stanowi załącznik do 

protokołu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bo ostatnie pismo było. Tam wyraźnie była sugestia taka 

co będziemy robić dalej. Jeżeli nie, to będzie podlegało w jakimś terminie zamknięciu. 

Radny Leszek Muszyński – a jaki koszt będzie tego zamknięcia? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, koszt jak poprzednio na radzie 

mówiłem, to są duże pieniądze. Żeby zamknąć, to trzeba najpierw dokumentację zrobić, 

projekt rekultywacji, zamknięcia to już dziesiątki tysięcy złotych, a sama rekultywacja no to 

też na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, są pewnie setki tyś zł. 

Radny Mateusz Leszczyński – nie będzie dalej mógł poprowadzić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, no zgodnie z prawem o odpadach to w tej chwili 

nasze wysypisko nie ma pozwolenia zintegrowanego. Taka sama sytuacja jest na wysypisku 

łosickim. W tej chwili tylko mogą funkcjonować te, zresztą to jest wyodrębnione. Ja mówiłem 

Państwu, my mieliśmy wcześniej przed przyjęciem programu marszałka, bo to marszałek 

nadzoruje 60 składowisk na mazowszu, a teraz po nowym planie, który został przyjęty,       

ma zostać tylko docelowo 16. Ma zostać docelowo 16, będą składowiska, będzie instalacja 

do segregacji. Nie ma składowisk takich jak u nas, czy takich jak Łosice. Bo aby dalej 
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prowadzić składowisko, trzeba uzyskać pozwolenie zintegrowane na funkcjonowanie,           

a to są badania.   A z drugiej strony nie ma bo instalacja, składowisko ma, obsługuje min 120 

tyś. mieszkańców. W którymś momencie może być tak, że przyjdzie decyzja marszałka,       

co z tym zrobić? A tego się nie zrobi za pół roku, czy za miesiąc czasu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jakie decyzje mamy podjąć?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, rekultywować to trzeba zrobić projekt 

rekultywacji. Rekultywacja to polega na tym, że jakieś tam warstwy nie warstwy, studnie 

pirometryczne, badania przez 30 lat i na koniec zasadzić wierzbami i innymi rzeczami.       

Tak jak pani Ania tutaj mówiła, mamy wysypisko, my je nie używamy, nie użytkujemy,         

ale ubezpieczenia musimy płacić. Bo niestety, prawo się zmieniło od któregoś momentu         

i każde składowisko trzeba żeby było ubezpieczone. Od takich zdarzeń, kradzież membrany, 

teraz znowu chcieli ukraść. Ktoś podziurawi i to co jest na dnie, te wszystkie rzeczy 

rozkładające się pójdą w glebę. To my z karami, jakie może nałożyć Minister Ochrony 

Środowiska, to nie wiem czy się wypłacimy mając tu nawet ubezpieczone na kwotę jaką 

przyjęliśmy. 

Radna Ewa Szydłowska oraz radny Wiesław Maciejuk opuścili obrady sesji o godzinie 11:55. 

Radny Ignacy Janczuk – trzeba to zrobić tak. To odpisać, że my też chcemy to wysypisko 

zamknąć, ale jako mała gmina nie jesteśmy w stanie tego obciążenia ponieść, w ten sposób. 

Żeby nam przekazali te finanse, bo jesteśmy gminą małą, po budżecie widać i zamknięcie 

nas przerasta, po prostu. I skoro Ministerstwo Ochrony Środowiska kiedyś wydało tą decyzję 

na otwarcie, niech teraz się zorganizują i albo sfinansują 

Radny Mateusz Leszczyński – albo sfinansowanie uzyskać na zamknięcie od ministerstwa 

Radny Ignacy Janczuk – bo inaczej gminę temat przerośnie. To wiadomo, że trzeba 

zamknąć. No, bo nie odpuszczą tego, po prostu.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie no, są różne formy 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy zamknięte to już jest. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, zamkniemy. Pieniądze pewnie gdzieś 

tam w któryś funduszach są, ale później trzeba przez 30 lat monitoring robić, wysyłać 

badania. Wysyłamy, robimy badania, tam rachunki za badania tych studni i innych rzeczy.    

To są już kilka 3.000,00 - 4.000,00 opłaty, tak? A takie badania trzeba robić raz na pół roku 

albo raz na rok czasu.  My, nawet zamykając to i tak będziemy generować koszty, bo musi 

być monitoring. Nie wiem, na jakiej zasadzie, byłyby u nas studnie piezometryczne do 

badania tej substancji skażonej to raz, dwa może dałoby się wybronić, że tu nie trzeba takich 

instalacji odgazowywania, które będą gaz spalać. Ja już to przerabiałem jak miałem kontrolę, 

to Państwo nie wiecie, osoby, które teraz są. Przecież była kontrola z Mińska, gdzie 

naciskali. Ja miałem zainstalować takie urządzenie do odgazowywania, które nadmiar gazu, 

jaki jest będzie uchodził rurami, a na końcu będzie takie urządzenie. Taka jedna instalacja 

kosztuje 10.000,00 zł,. To też jakoś się dało wybronić, że nie musiałem wtedy na nasze 

składowisko instalować takiego urządzenia do spalania gazu, który powstaje tam w tym dole. 

Szanowni Państwo, na dużych wysypiskach firmy przyjeżdżały, rozmawiałem, budują 

instalację i odzyskują ten gaz. U nas jest za mało śmieci żeby pozyskiwać gaz na cele 

bytowe. Ale on zawsze się będzie wytwarzał, no. Sądzę, że w warunkach technicznych           
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i uzgodnienie projektu rekultywacji. To takie rzeczy trzeba zakładać, tak? Ja wtedy mówiłem, 

rozmawiałem, pracownicy pytali, zrobienie planu projektu rekultywacji to w granicach  

50.000,00 – 70.000,00 zł.  

Radny Mateusz Leszczyński – duże koszty właśnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zamknąć, sprzedać, komuś wynająć. Teraz ostatnio 

mieliśmy te Kutno? Teraz wchodzą obowiązki takie, dlaczego ludzie protestowali? Szanowni 

Państwo, w Kutno ładowali odpady medyczne.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale to, jeżeli my komuś wynajmujemy czy 

sprzedamy, to nie będziemy już mieli wpływu na to co nam na te wysypisko przyniosą.  

Radny Ignacy Janczuk – przecież to nikt nie kupi. Tutaj za małe to składowisko i to nie ma 

szans.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale gdyby nawet ktoś chciałby kupić, czy my 

byśmy chcieli to sprzedać? 

Radny Mateusz Leszczyński – ale gdyby nawet ktoś chciał to kupić, to byśmy byli obciążeni 

tymi badaniami?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, pozbywając się majątku Szanowni Państwo, nie 

mamy żadnego zobowiązania. Wydzierżawiamy, jest rzecz niebezpieczna ten, co będzie 

użytkował wydzierżawiając nie upilnujemy go. Najwyżej główna dzierżawa się skończy            

i zostaje nasz problem. No to od tego to bym odradzał, tak? Ale z drugiej strony, powiem 

inaczej. To w planie przestrzennym jest, jako wysypisko i teren wysypiskowy. No teraz na 

wysypisko nie można wozić tego, co u nas się woziło, nawet do tego Kotunia. Ktoś tam robił 

nielegalnie, aż się wzięli za to. Ja patrząc, jeżeli ono miało być wykorzystane, to zawsze 

mówię, tu można składować tylko kamienie, gruz, beton albo glebę, które będą już po 

segregacji, nie? Po segregacji, bo plastiki trzeba segregować, bo przetwarzają, trawy, 

korzenie to jest biodegradowalne, to powinno być na instalacji takiej, boksy                          

do kompostowania po 3 latach, jako nawóz, tak? Tylko pytanie powiem, czy upilnujemy,       

że tutaj to będą tylko takie odpady, że nie będą fruwały folie po torebkach?  

Radny Ignacy Janczuk – to skoro to można tam zasypywać takimi rzeczami, to być może się 

dogadać z firmami, które będą odkrywać tą kopalnię czy coś, żeby po prostu tam woziły       

tą skrywkę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowny Radny, w toku myślenia, oczywiście będzie 

skrywka można by było porozmawiać. Tylko, aby nawozić ziemi to trzeba zrobić plan, wydać 

50.000,00 -  60.000,00 zł, 70.000,00 zł na rekultywację. A rekultywując to zostawiam sobie 

dołek, na 30 lat, to nie ja może inni. Trzeba będzie robić raz na kwartał, na miesiąc czy tam 

na pół roku badania właśnie, co się dzieje z tymi ściekami, jak one się zachowują.  

Radny Leszek Muszyński – tutaj najprościej by było po prostu sprzedać to.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja kiedyś proponowałem. 

Radny Ignacy Janczuk – tak, tylko kto to kupi teraz? Tego nikt nie kupi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja kiedyś proponowałem Szanowni Państwo, zaniechałem. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja przepraszam bardzo, ja odnośnie tej 

sprzedaży. Może i faktycznie dobrze by było bo byśmy się pozbyli automatycznie w tym 

momencie kłopotu. Tylko, że jak mówię, wtedy nie mamy wpływu na to, co nam przywiozą,  

żadnej kontroli. I skąd my wiemy, że za chwilę tutaj jakiegoś skażenia nie będzie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – skażenie, tak. Szanowni Państwo, jeszcze poprzedni 

panowie, co byli w radzie, jaką opcję mówili? Była taka opcja, że wybrać śmieci i wywieść. 

No tutaj w ewidencji mamy, bo tutaj są dwa pojemniki, jeden jest na 45 tys. litrów, drugi jest 

na 25 tys. to jest 60.000 m3. Ten większy, co mamy to on jest zasypany tak jak podają 

dokumenty 15 tys. Bo była taka opcja, tu pan przewodniczący poprzedniej rady mówił,         

że to trzeba śmieci wywieść i zasypać. Nie da się wywieść, bo ja tych śmieci nigdzie nie 

wywiozę, nikt mi nie odbierze. To jest rzecz następująca, to jest wysypisko zarejestrowane, 

legalne. Żeby stąd śmieci wywieść, to ja muszę uzyskać od firmy, która to weźmie kartę 

przekazania odpadów. A stąd te śmieci zmieszane, nigdzie nie mogą pojechać, tylko na 

instalację do segregacji. W tej chwili przyjęcie tony śmieci niesegregowanej instalacji, to jest 

200,00 - 300,00 zł za tonę. To tylko policzcie ile, nawet jak chciałbym to wywieść gdzieś,     

bo zasypać piachem pewnie byłoby najlepiej, bo tutaj OMYA rusza to pewnie by zasypali. 

Ale nie mogę pozwolić, żeby OMYA zasypała śmieci. Dołek czysty i musiałbym wtedy 

jeszcze uzyskać od marszałka papier, że ja to wysypisko zamknąłem, ale na zasadzie takiej,          

że wywiozłem śmieci na instalację, a tu już nie ma żadnego papierku. 

Radny Ignacy Janczuk – to trzeba może się zwrócić właśnie o podpowiedź z Ministerstwa 

Ochrony Środowiska. Jak to można tam rozstrzygnąć? Bo ten temat będzie, on po prostu 

sam nie zniknie. Czy on będzie w tym roku, czy za 10 lat, on będzie wisiał cały czas nad 

nami. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – panie radny, podpowiedź jest taka, proszę wziąć sobie 

prawo, przepisy i czytać.  

Radny Ignacy Janczuk – nie ja myślę, że nie jest jeszcze tak źle. Jak się zajdzie to oni tam 

mogą udzielić jakiejś tam porady, co z tym zrobić?  

Radny Mateusz Leszczyński – trzeba znaleźć właściciela. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – co zrobić? Prawo wyraźnie mówi, instalacja jest               

do zamknięcia i w pewnym momencie będzie decyzja do wójta, proszę o zamknięcie,           

to wtedy, co trzeba zrobić? Prosić o terminy, sposób podawać. Bo oni, co teraz powiedzą,    

to pana problem, czy pan chcesz sprzedać, czy pan chcesz zasypać, czy pan chcesz te 

śmieci wywieść gdzie indziej, tak? Ja sam im podpowiadam, jakie mogą być rozwiązania. 

Była opcja, zajechałem ZUO Siedleckie w Suchożebrach mają, segregują, to jest spółka 

miasta Siedlce. Namawiałem ich, żeby przejęli to wysypisko, mogliby przejąć. Byłoby ono 

tutaj do składowania tylko tych rzeczy, które już można składować. Byli zainteresowani, bo 

oni w perspektywie jakiegoś tam czasu, nie takiego odległego, bo ostatnio inwestowali 

10.000.000,00 zł, w nowe urządzenia do segregacji. Ale też będą musieli powiększyć 

powierzchnię składowania. Z opcją taką wnoszę, jako apel do Spółki i mam udział i np. oni 

mogą zbierać śmiecie. No nie mogą, bo i tak musi przetarg zrobić, tak? Bo nie może sam 

zrobić, a to ma jakieś dochody. Bo ta spółka jest dochodowa, ona ma zyski. Albo sprzedaję      

i robię operat szacunkowy, jest zgoda rady i sprzedaję, tak? Szanowni Państwo, będą koszty 

nie tylko rekultywacji, bo one będą bardzo wysokie, a potem monitorowanie tego, co się         

z tym dzieje.  
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Radny Mateusz Leszczyński – może na początku spróbujmy to sprzedać, a potem 

zobaczymy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – takie były przymiarki w 2013 roku. Niektóre samorządy 

ogłaszały przetarg. Ale powiem szczerze, nie poszły chyba, może parę poszło, zostały 

sprzedane. To też jest sprawa tego rodzaju, ktoś może kupić. Tylko jak może napisać SIWZ, 

tak jak pani przewodnicząca mówi, żeby nie kupił taki, który będzie smrodził. To zapraszam 

wtedy Państwa do współpracy do pani Ireny. 

Radny Wojtek Baj - to tylko taki kupi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to widzi pan, to nie dopuścić takiego. Jestem tu 

gospodarzem teraz, też tak myślę perspektywicznie tak?  

Radny Mateusz Leszczyński - umowę sporządzić jakąś normalną, ale jak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – musimy się zastanowić.  

Radna Zofia Marczuk - zwracają się do mnie, był temat dzisiaj o wychowanie w trzeźwości      

i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwracają się do mnie mieszkańcy Kornicy, że tam gdzie są 

punkty sprzedaży, tam się w tych miejscach pije alkohol, patrzą na to dzieci. Tu jest sklep 

bardzo blisko szkoły, gdzie dzieci przychodzą po zakupy i patrzą na to i po prostu, że my 

jako rada nie wiem, czy coś my możemy w tym względzie zrobić. Zwracają się dlaczego my 

nic nie robimy, jak my na ty patrzymy. Powiedziałam, że poruszymy temat na radzie                

i przedstawiam, że to jest po prostu problem, żeby dzieci nie patrzyły.  

Skarbnik Anna Blondyk – kontrole na nich nasłać, napisać protokół i odebrać koncesję. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pani Zosiu, ja mam taką propozycję, bo ja pracuję, mamy 

GKRPA, tam pracują ludzie, tam zespoły się powołały które z tymi tematami pracują na co 

dzień i później jak przychodzą do nich ludzie. A one znają prawo tak bardziej szczegółowo 

jak postępować w takich sytuacjach. Tak jak pani skarbnik powiedziała, faktycznie Komisja     

z poziomu gminy może chodzić po sklepach i patrzeć powiem wprost tak jak kiedyś było 

sklepową pyta czy sprzeda papierosy, ale jak pokażesz dowód, sprzeda piwo jak pokażesz 

dowód.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jeden aspekt, 

Radny Ignacy Janczuk – nie chodzi tutaj pani o sprzedaż tylko,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - że piją na miejscu. Jak była tutaj mowa kontrolować to. 

Radna Zofia Marczuk - myślałam, że coś może da jakby zmniejszyć punkty, ale my i tak 

mamy mniej tych punktów niż uchwalone.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie pani Zosiu, tu zapytam panią, czy przy naszej 

liczebności mieszkańców zgodnie z prawem moglibyśmy ile mieć? 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz - to nie ma tak określonego. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - może mieć dowolnie 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – Rada Gminy w drodze uchwały ustala liczbę. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bo kiedyś było w zależności od liczby mieszkańców. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy myślę, że tak 

Radna Zofia Marczuk - ja też byłam w parku z dziećmi i też byli za sklepem, to jest problem 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - myślę, że na pewno trzeba zareagować 

Radna Zofia Marczuk - słucham? 

Przewodnicząca  Gminy Elwira Hulińska - trzeba zareagować 

Radna Zofia Marczuk - no, tylko jak i kto to ma, policja? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, podpowiem Państwu, na kolejnych sesjach trzeba 

poprosić przedstawicieli komisji a oni powiedzą, a oni sobie tak jak mówiłem doprowadzą     

do tego, aby pójść monitorować. Tylko szczerze pani Zosiu, nikt za bardzo nie chce się iść      

i mówić słuchaj, tego nie rób.  

Radna Zofia Marczuk – no to, co trzeba zlikwidować alkohol 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. Pani Zosiu dla mnie nie wchodząc w szczegóły tylko 

zastanawiam się, czy ważniejszy człowiek, czy ważniejsze pieniądze, tak? 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz - jeśli komisja chce skontrolować danego 

przedsiębiorcę musi zawiadomić go na siedem dni przed. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - takie przypadki były Pani Zosiu mogę? Takie sprawy były 

w sądzie, niestety sąd nie przychylił się do skarg, bo to jest mała szkodliwość społeczna         

a widzimy, jaki to jest problem? 

Radna Zofia Marczuk - to znaczy nic nie możemy zrobić? 

Radny Leszek Muszyński opuścił obrady sesji o godzinie 12:10. 

Radny Ignacy Janczuk - ja jeszcze, tylko wolne wnioski? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak. 

Radny Ignacy Janczuk - ja prosiłem już dwa razy o wyjaśnienie wydatków, chodzi mi o ten 

park.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, mam faktury 

Radny Ignacy Janczuk - chodzi mi o wyjaśnienie tych wydatków no, poza przetargiem tych, 

co zostały wydane na złom na jakieś 150.000,00 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak mam faktury, proszę o rozdanie faktur.  

Radny Ignacy Janczuk - jest jedna tylko czy więcej? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - czego? 

Radny Ignacy Janczuk - faktur? Na koszenie trawy. 



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji.  
 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jedna 

Radny Mateusz Leszczyński - a w sprawie tych wodomierzy, to na jakiej przestrzeni czasu 

będą one zakładane? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, ja panu powiem inaczej. 

Radny Mateusz Leszczyński - bo mi chodzi tak, żeby nie było 2 lata różnicy między wioską, 

bo tu stan wody nie będzie faktyczny z licznikiem, o to mi chodzi żeby były one założone        

w przeciągu nie wiem 3-4 miesięcy  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo mieszkańcy wiedzą, kto ma wodę 

legalną, a kto ma wodę nielegalną. Ostatnio odbyła się taka rzecz, nie będę mówił gdzie i co, 

pewnie też była brana woda na dużą skalę nielegalnie, no ale to wiecie Państwo, 

Radny Ignacy Janczuk - ale tutaj jest faktura na to wszystko na  600, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 21, a dodatkowa była na poza już tym zadaniem, jakby 

dodatkowym zadaniem była położenie tego, co mówiłem tam, zaraz 

Radny Ignacy Janczuk - mi chodzi o te dodatkowe.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, dodatkowe za sklepem położenie tej kostki, zrobienie 

tam, żeby zgodnie było. Bo tam nie było przewidziane, to kosztowało tam brutto          

60.998,00 zł,. To, co nie było objęte przetargiem, to wszystko było objęte przetargiem. Tu był 

wzrost o 78.000,00 zł, Szanowni Państwo. To była ta firma, która, 

Radny Ignacy Janczuk – a tam wynikało tam z dokumentów, że tak jakby 150.000,00 zł, tam 

było. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie. Ja pokazuje faktury, te rozliczenia, które pan ma, 

którą zapłaciłem wykonawcy po przetargu, jasne. Druga faktura jest na 60.999,00 zł, też ten 

sam wykonawca. On miał zapłacone za to, że zrobił tutaj za pawilonem objazdy wszystko 

żeby tam była, jak towar wożą itd., to już na wieki będzie, że nie będą jeździć samochody po  

dziurach. Poczeka Pan! Teraz zwiększenie, po pierwszej ofercie było 540, zaraz powiem 

dokładnie, po przetargu poszło za 540 parę tyś. I tutaj doszło zwiększenie 70.000,00  zł.        

To było na wniosek wykonawcy, był projektant. Tu, że tak powiem ze względu na teren,          

a to  przecież Ci projektanci byli i uzgadniane było z radą jak ma być robione. Nie była 

uwzględniona niwelacja pionowa, a tu jest zaniżenie. I trzeba było tutaj to wszystko 

skorygować, tak żeby nas nie zalewało. Do tego od razu wójt dorzucił Szanowni Państwo, 

takie rzeczy jak odprowadzenie wody od budynku, bo gdyby nie było odprowadzenia wody 

od budynku, tam inaczej zrobione, to ta woda z rynny leciałaby po tej kostce, po trawie.          

I stąd to było koszty dodatkowe związane z tym parkiem. I tylko takie czynności. A już panu 

mówię, tutaj po przetargu wartość była 543.000,00 zł i doszło do tego, zapłata wykonawcy 

miał 621.000,00 zł, czyli był wzrost o 78.000,00 zł. A to właśnie cała ta niwelacja robiona, 

żeby tutaj już nigdy woda nie zalała. Żeby poziom wody, że tak powiem, gruntu był wyżej niż 

tutaj woda idzie i stoi. A do tego musiałem jeszcze dojść i pomyślałem, że jak woda będzie 

szła z rynny, to żeby ona nie szła na plac, żeby poszła na koniec działki.  

Radny Ignacy Janczuk – no, ale tutaj nie ma wszystkich tych wartości. Ja mówię 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale panu powiem jeszcze jedną rzecz.  
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Radny Ignacy Janczuk – zwiększone było o 150.000,00 zł, a tam przy starej fakturze na 60 

parę.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – już panu daję następną fakturę, na dodatkową robotę  

poza już 

Radny Ignacy Janczuk – to nie dla mnie, trzeba wyjaśnić radzie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dobrze 

Radny Ignacy Janczuk – dlaczego dla mnie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bo pan zawsze pyta i muszę ten 

Radny Ignacy Janczuk – pytam i będę pytał. O pana prywatne pieniądze nigdy tam nie 

spytałem, to może pan sobie prywatnie tam sobie po godzinach, ale o pieniądze  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – co prywatnie po godzinach robię? Mogę panu 

odpowiedzieć. 

Radny Ignacy Janczuk – nie interesuje mnie, nie interesuje mnie to wcale.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a powinien pan wiedzieć. Wójt jest osobą publiczną i nie 

ma spraw prywatnych. Wójt jak był pan przewodniczącym, podpisywał panu delegację i pan 

mówi, że pan wójt jeździ w delegacje. Ile od wójta na delegację było pieczątek, o której wójt 

wraca?  

Radny Ignacy Janczuk – nie poruszajmy tam tematu, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no pytam! No pytam. To żeby było oczywiste.  

Radny Ignacy Janczuk – nie wdawajmy się w zbędną tam dyskusję.  

Wójt  Gminy Kazimierz Hawryluk – jaka dyskusja, to niezbędna dyskusja, to są fakty. To są 

fakty.  

Radny Ignacy Janczuk – a na jaką sumę? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 60.000,00 zł. 

Radny Ignacy Janczuk – no to jeszcze jest mało.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a teraz po drodze. Projekty, mapy, nadzór i inne rzeczy.  

Radny Ignacy Janczuk – ale ja prosiłem pana, pan nie musi tam wyliczać. Ja prosiłem           

o przedstawienie wszystkich wydatków poza przetargiem. Bo w przetargu jest, co miało być.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no tak. 

Radny Ignacy Janczuk – prosiłem o wszystkie tam wydatki. A pan będzie rzucał po jednej 

tam fakturze, może pan wcale tego tam 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie, no to ja zrobię tylko, że to trzeba. 
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Radny Ignacy Janczuk – to zgłoszę to do prokuratury. Prokurator ładnie to wyjaśni i niech 

pan powie wtedy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie to nie ma problemu. 

Radny Ignacy Janczuk – bo ja się pytam jak człowieka. Ja się pytam.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – daje faktury, ale pamięta pan będąc w radzie,                  

że ponieśliśmy koszty na projekt i trzeba będzie niech teraz każdy z pracowników przyniosą, 

zrobią. W następnym czasie zestawić wszystkie koszty, które były ponoszone przed 

inwestycją. Bo przed inwestycją trzeba było wziąć mapy z ośrodka, trzeba było wziąć te inne 

rzeczy a to już jest w 2013. 

Radny Ignacy Janczuk – ja po prostu tylko prosiłem, żeby było wyjaśnione co do złotówki, 

wszystko. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dobrze.  

Radny Ignacy Janczuk – przetarg plus wszystko, co było 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na następnej sesji będzie lista zrobiona do tych faktur, 

które pan ma. Doliczone wszystkie z przed ostatnich 3 lat, to trzeba szukać już gdzieś tam    

w teczkach głęboko. Mapy, inwentaryzacja, zrobienie projektu, umowy z projektami, zaliczki, 

wszystko. 

Radny Ignacy Janczuk – pan mi będzie po jednej fakturze dawał, no i tu jeszcze całej stówy 

też w tej chwili nie ma. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest główna plus te dodatkowe roboty.  

Radny Ignacy Janczuk – to tu przy sklepie to kosztowało to tu i tu, to załóżmy tam 

120.000,00 zł, bo tak wynika z tego? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no tak, bo tutaj jak mówię 78.000,00 zł, a tam        

60.000,00 zł.  

Radny Ignacy Janczuk – no, ale, na co to było proszę mi powiedzieć? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – którą?  

Radny Ignacy Janczuk – co tu było robione za te pieniądze, w którym miejscu pan mi 

wytłumaczy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – o której fakturze pan mówi? 

Radny Ignacy Janczuk – obydwu. No, bo one dotyczą tam tego samego, no nie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. To są różne.  

Radny Ignacy Janczuk – przy sklepie? No to jest takie niesprecyzowane. To załóżmy to,      

co przy sklepie to, które było tam zrobione? To przed sklepem? Przecież tamto było. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. Wjazd był planowany. A za sklepem tutaj 

korytowanie, wszystko. Tak jak się kończy nasza działka, a zaczyna się działka stara,          

ten cały z tyłu. Tam, korytowanie, układanie, 

Radny Ignacy Janczuk – ale to nie było ujęte do projektu przetargowego? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie było. Tam były zrobione inne rzeczy Szanowni 

Państwo.  Tam były zrobione altanki, tarasy takie, które ewentualnie. Doszedłem do wniosku, 

skoro tam towar będzie jeździł, będą samochody jeździć, żeby jak jedzie wyładować towar, 

to żeby błota nie woził. A w planie pierwotnym tam były antresola takie i inne i tam można 

było by i ławeczki, zrobić grilla. 

Radny Ignacy Janczuk – czyli ono zostało odjęte od projektu? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ono nie było w tym projekcie uwzględnione.  

Radny Ignacy Janczuk – ale nie, w tym przetargowym było? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. 

Radny Ignacy Janczuk – zagospodarowanie było tam całego. Tylko tam miało być takie 

drzewka i altanki raczej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja sprawdzę to dokładnie. Czy tam ta antresola była?        

Bo znaczy nie było tutaj umniejszenia to raczej nie było. Bo to prawdopodobnie te już 

antresola, to były ewentualnie na drugi etap. Tam gdzie, 

Radny Ignacy Janczuk – chodzi o te pergole pewnie, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no coś takiego,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale to było powyrzucane? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, to było powyrzucane. 

Radny Ignacy Janczuk – a w tym projekcie ten plac był zagospodarowany w inny sposób? 

On nie tak, że było tam wycięte tam kawałek i nie było robione nic.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wycięty był plac i w ogóle działkowy do zrobienia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale w którym roku był projekt, w 2013? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w 2013 r., jeszcze. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy w 2012 r.? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na przełomie 2012 – 2013 r., pewnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – sklep GS to od kiedy przyjmował?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – znaczy GS, jest sprawa w sądzie wygrana. To była 

pewnie w 2013 roku.  

Radny Ignacy Janczuk – no nie wiem, co mam odpowiedzieć. To skoro takie, 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dostanie pan na następnej już sesji pozostałe, tak jak pan 

mówi. Od początku, od 2013 roku. Kiedy był złożony, jaka umowa z firmą, ile za mapy 

kosztowało? To wszystko jest zarejestrowane. Bo przecież to pilnuje, żeby wszystko poszło 

po tym końcowym rozliczeniu, pod inwestycje, a nie w wydatki bieżące. Tak zawsze,             

bo mapy i inne rzeczy. 

Radny Ignacy Janczuk – ja nie wiedziałem, że ten projekt poszedł w tą inwestycję 

przetargową? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – którą? 

Radny Ignacy Janczuk – no ten projekt?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – projekt? 

Radny Ignacy Janczuk – znaczy no, projekt. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no skąd. 

Skarbnik Anna Blondyk – tak. Projekt, dokumentacja idzie, stanowi koszty panie wójcie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale, panie radny jeżeli firma robiła projekt, to koszty 

projektu nie są w tych 621.000,00 zł.  

Skarbnik Anna Blondyk – nie, one stanowią na te 700 z kawałkiem, one są w tych kosztach. 

Tak samo jak tutaj założony monitoring, który, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – monitoring 6.000,00 zł, teraz on też zwiększył wartość       

w środkach, ale on nie jest w tych kosztach 621.000,00 zł.  

Skarbnik Anna Blondyk – możemy zrobić w ten sposób, że zrobimy 5 minut przerwy.            

Ja pójdę na górę i zrobię wydruk z tego, a w międzyczasie prosiłabym o, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja zaraz idę, sprawdzę czy oni robili, czy mają takie 

zestawienie?  

Radny Ignacy Janczuk – już dzisiaj nie, dzisiaj nie. 

Radny Łukasz Kalużny i Piotr Niedźwiedziuk opuścili obrady sesji o godzinie 12:20. 

Skarbnik Anna Blondyk – ja bym prosiła o pozostanie, dlatego że chcę zaprezentować 

odsłuchanie z sesji. Odsłuchanie z sesji, tego co mówiliśmy na temat, bo chodziło mi 

konkretnie o dokumentację, o zwiększenie planów wydatków z sesji 10.12.2014 roku,       

gdzie mówiliście Państwo, że nie słyszeliście o takim zdarzeniu.  

Radny Ignacy Janczuk – to znaczy, ale pani Aniu, ja przerwę. Czy to nie jest jakieś tam 

tłumaczenie mętne pana wójta dla mnie? Bo ja mogę też się zdenerwować. Bo dał mi jedną  

fakturę, ja pytam czy to jest wszystko, a on mi daję drugą, a powiem, że nie jest wszystko to 

da mi trzecią. Po co mi jest takie tłumaczenie.  

Skarbnik Anna Blondyk – ja się wypowiadam odnośnie swojego działania. To, co Państwo 

mówicie mi, że np. nie było w planie ujęte, czy coś w tym rodzaju. Także ja chcę powiedzieć, 
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że było to mówione na sesji, chcę odtworzyć to, że było w dokumentach złożone. Natomiast, 

no nie wypowiadam tutaj, no myślę, że pan wójt nie spiął tego wszystkiego  

Radny Ignacy Janczuk – on mi też robi łaskę, że chce mi to wyjaśnić i będzie po jednej 

fakturze przynosił. Jak ja wiem, że tu powinno być więcej.  

Radny Mateusz Leszczyński – po prostu trzeba faktury wszystkie wyszczególnione, żeby 

Radny Ignacy Janczuk – ja już nie chce żadnych faktur.  Bo ja po tej odpowiedzi to widzę po 

prostu jak wójt traktuje mnie i moje pytania. Też chciałby zwrócić tam pani przewodniczącej 

uwagę na to, że jak radny zgłasza wniosek, wniosek powinien być po prostu na następnej 

sesji przedstawiony. Jeżeli wójt, to pani jest od tego żeby go przypilnować,                         

żeby odpowiedzieć na ten temat. A nie ja będę pół roku pytał o jakieś rzeczy i wójt z łaski 

jedną fakturę przyniósł i poleciał po resztę. Dziękuję. Nie wiem czy pani kończy czy nie,        

ja wychodzę też.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Ignacy poczekaj, poczekaj chwilę, ale 

poczekaj daj mi 

Radny Ignacy Janczuk – ja czekałem przez 2 miesiące. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – poczekaj  

Radny Ignacy Janczuk opuścił obrady sesji o godzinie 12:23. 

Skarbnik Anna Blondyk – proszę o włączenie materiału. 

Materiał z sesji z dnia 10.12.2014 roku został odtworzony. 

Skarbnik Anna Blondyk – czyli tutaj była mowa o tym zwiększeniu i naprawdę chciałabym, 

jeżeli coś jest omawiane na sesji. Jeżeli są omawiane zmiany budżetowe, to żeby uważnie 

słuchać i nie zarzucać, że nie było to mówione, a w dokumentach można wszystko zapisać. 

Ja wiem, że można zapisać, ale ja nigdy tego nie robiłam, dlatego że mówiłam to już kiedyś 

na którejś tam sesji dawno temu, że radni są inteligentni, że radni są mądrzy, kiedy jedna      

z osób z stowarzyszenia zaczęła czytać ustawę o samorządzie gminnym, ja stanęłam ostro 

w obronie, że proszę nam tego nie robić, nie czytać. Dlatego, że radni są inteligentni, że 

radni potrafią czytać i że radni wszystko potrafią zrobić. I stąd też, naprawdę ja szanuję radę 

i nigdy bym sobie nie pozwoliła po tylu latach pracy wstawiać jakiś bubel, co było, nie było 

mówione tutaj i później wstawiać w dokumentach. Naprawdę nigdy tego nie zrobiłam. Tak jak 

teraz mówię, że do opracowania planu stawiam gmina Stara Kornica, bo tak nam zrobił 

projektant. Nazwa musi być tożsama z tym, co jest zapisane. I naprawdę prosiłabym bardzo 

o wnikliwe słuchanie, co omawiamy. Może być nieraz przejęzyczenie jakieś, ja nie mówię, że 

nie. Może być popełniony jakiś błąd, nawet w treści uchwały, bo ja później czytając to ja 

widzę, że są pomylone paragrafy, np. za dużo czy coś tam jest nie tak. Ale to są sprawy 

takie czysto techniczne, one w ogóle nie zmieniają treści budżetu. Nie zmieniają treści 

budżetu, bo jest np. jakiś tam paragraf pominięty, jest 1 od razu 3, nie ma 2 czy coś tam 

takiego, ale nigdy nie jest robione tak że wstawiamy jakąś kwotę, o której nie mówiliśmy 

głośno. Idą w projektach uchwały budżetowe czy Wieloletnia Prognoza Finansowa i nie raz 

są różne, bo później jak my wyślemy do was i w międzyczasie otrzymujemy decyzję czy od 

Wojewody czy z Ministerstwa Finansów. Ale to ja od razu mówię, że macie Państwo 

materiały inne, natomiast w międzyczasie przyszły decyzje zwiększające plan na to, na to, 
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na to i stąd tez to jest różne. Ale czytam już po wprowadzonych zmianach. Bo nie może być 

tak, że my dzisiaj podejmujemy uchwałę i dzisiaj piszemy zarządzenie, a o zmianach 

budżetowych, bo zmiany wszystkie musimy wprowadzać na bieżąco, bo musi być w jednym 

dokumencie wprowadzone. I stąd też są nieraz te różnice, ale ja sygnalizuje o nich. Dziękuję 

bardzo. 

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

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tutaj pani Ania dobrze powiedziała Szanowni Państwo,     

ja powiem krótko, naprawdę. Ja nie jestem specjalistą i człowiek pracował w różnych 

miejscach, z różnymi ludźmi i czasami trzeba dać kredyt zaufania drugiej osobie. No teraz 

ostatnio się dzieje u nas w gminie, że tak powiem źle ale jakoś to przeciągniemy. Powiem 

Państwu szczerze, na to już patrząc reasumując, 2.400,00 zł, było już pod koniec kwietnia 

kredytu, jest tam raptem 1.900.000,00 zł i to się wszystko spina, tak? I to są wszystko 

robione na prognozach. Szanowni Państwo, tu pani skarbnik czytała, bo tak jak było w 2010 

roku, nadwyżka była 2.600.000,00 zł, tak? Zamknęliśmy rok 2014 tam z nadwyżką tam 

3.000.000,00 zł, tak? Ile my projektów przewaliliśmy, tak? To nasza standardowa inwestycja. 

Normalne ludzkie przejęzyczenie, nawet ta sprawa z kwietnia i później z 6 nie dopatrzyliśmy, 

że faktycznie na rachunku bieżącym nie mamy aż tyle środków. Ale powiem z jakiego 

powodu, w pierwszym kwartale olej opałowy, w pierwszym kwartale oświetlenia uliczne to są 

też nie setki jest, ale też po kilkanaście tyś. zł. W pierwszym kwartale jest 13 dla nauczycieli,  

w pierwszym kwartale jest 14 dla nauczycieli. 

Radny Mateusz Leszczyński - ale z tych to jest budowa całych latarni i to wszystko?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie ja mówię opłata za prąd. Olej opałowy,                

bo też będzie 100.000,00 zł. U nas w pierwszym kwartale, że tak powiem, to jest taki okres 

zimowy, że faktycznie. Koniec roku, rozliczenia szkoły, oleju, opały. To jest taki okres,          

że tak powiem, że te wydatki są większe, tak? 

Radny Mateusz Leszczyński – ale ja mówię, że musimy iść w tym kierunku właśnie żeby na 

szkole zamontować te kolektory właśnie, bo to jest dobra sprawa.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie kolektor a te fotowoltaikę. 

Radny Mateusz Leszczyński – może być fotowoltaika, właśnie trzeba coś 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę? 

Radny Mateusz Leszczyński – szkoła jest najdroższą inwestycją w gminie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to największe koszty są oświaty, tak. Ostatnio 

rozliczaliśmy, wniosek złożyliśmy Szanowni Państwo tam w maju, pod koniec maja,             

na początku czerwca. No dobrze, ale jakby odpadło nam 5 czy 4 przydomówek, to jest 

prawie 150.000,00 zł, tak? Przecież normalna ludzka rzecz, błąd zrobić. Ale trzeba znaleźć 

takie rozwiązanie, żeby to można było, tak zrobić że będzie to uznane, tak? 

Radny Gminy Mateusz Leszczyński – a przykładowo? 

Wójt Kazimierz Hawryluk – już ja nie będę mówił. Po to jadę do Warszawy, żeby te parę 

złotych. 
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Radny Mateusz Leszczyński – no, ale teraz mieliśmy montować kolektory słoneczne, nie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Radny Mateusz Leszczyński - to nie można było podpiąć szkoły pod to? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pod co? 

Radny Mateusz Leszczyński - pod te kolektory słoneczne, pod ten projekt?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z fotowoltaiką? 

Radny Mateusz Leszczyński - nie, pod te kolektory słoneczne, co teraz były one. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – co podpiąć? 

Radny Mateusz Leszczyński - szkołę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie można. Dlatego powiedziałem, ja jak piszę wniosek,   

to ja już znam z góry, na co nakładam nacisk, na co są punkty. I tu musiało być ponad 50 % 

udziałów osób fizycznych. Jeżeli przekracza więcej niż 50 % gminy, jest mniej punktów.      

Tu pisałem kolektory, dlatego że za kolektory jest więcej punktów niż za fotowoltaikę. To nie 

ma tak, że się powie i jest. Wybieram zawsze rozwiązanie takie, które daje najwięcej 

punktów.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze jakieś pytania są? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, Szanowni Państwo. Jest nas mało, ale jest rzeczy 

sporo. Bo po pierwsze, akurat nie ma. Bo była ostatnio sesja w powiecie nie wiem czy coś 

tam ustalili na Komisji, bo tam było 3 delegatów z naszej gminy był jeden radny ale już go nie 

ma, to nie wiem czy zapytać, co będzie robione. Ja mam taką rzecz Szanowni Państwo        

w 2016 roku, na razie mam ustną deklarację, że z FOGR  będziemy robić na gminie Stara 

Kornica, druga rzecz i to będę Państwa pytał i z tego powodu 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale to powiat nam wskaże? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. Powiat złoży wniosek, a my mamy wskazać którą 

drogę. Taka opcja. 

Radna Halina Bardadin – w 2016 ? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 2016 

Radny Mateusz Leszczyński – ale droga będzie powiatowa? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Droga powiatowa, właśnie nie wiem teraz. 

Radny Mateusz Leszczyński – Wygnanki Kolonia. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to trzeba się zastanowić. To już Państwo będziecie 

decydować. Druga rzecz to by skutkowało zwołaniem rady w sierpniu, ponieważ będzie 

ruszał nabór na 2014-2020 na drogi gminne, lokalne. Powiem Państwu jaka jest rzecz, to jest 

3.000.000,00 zł, to będzie nie na zasadzie terminu, daty złożenia wniosku, to będzie też 

konkursowo. Czyli jak dobrze napiszemy projekt, jak dobrze uzasadnimy i dobre podamy 
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parametry, to można będzie, zrobić drogi gminne za 3.000.000,00 zł. I teraz będzie               

do Państwa Radnych prośba, trzeba się zastanowić, na następnej sesji nie wiem jak szybko 

to zrobimy, zobaczymy. Bo ja będę musiał uruchomić sprawy projektowe.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a, no to ja teraz powiem tak. Była mowa         

o drogach gminnych i radni mieli te drogi gminne zgłaszać i z tych dróg gminnych, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – i nikt nic nie zgłosił.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie, zgłosiła pani Szydłowska, no i ja sama  

zgłosiłam u siebie. Ale to w dalszej perspektywie, może 2018 bądź któryś rok, bo to nie 

teraz, bo teraz są gorsze.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – kontynuacja. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i my po za tym nie mamy innych dróg do 

realizacji. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czyli nie ma w gminie dróg które radni, wtedy ja prosiłem 

panią Elwirę żeby każdy z radnych  

Radny Mateusz Leszczyński - tą drogę do Wojtka Szałuchy, między Kiełbaskami Kolonia 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to nikt nie chciał, ale to właśnie trzeba 

powiedzieć.  

Radny Mateusz Leszczyński - do pana Galińskiego, łącznie tą też drogę można zrobić  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie byłem wczoraj tam na Wyrzykach, 4 domy też 

mają taką bagnistą drogę. No właśnie, jeszcze w ramach programu tego. 

Radna Zofia Marczuk - no a Koszelówka tutaj, co. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w ramach programu tego to będzie tak samo konkurs. 

Będziemy tak myśleć, żeby od razu złożyć na 3.000.000,00 zł.  

Radny Mateusz Leszczyński – a ja jeszcze przerwę na chwilę. Odnośnie drogi powiatowej,     

to jaki będzie odcinek dróg co mówił pan wójt.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest subwencja 100,000,00, 150.000,00 czy       

50.000,00 zł.  

Radny Mateusz Leszczyński – no to na Wygnanki wystarczy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no tutaj nie można. Z FOGR nie można kalkulować,          

że robimy drogę za 3.000.000,00 zł, bo tam jest dotacja w tej chwili na poziomie 40 – 50 czy 

120.000,00 zł. 150.000,00 zł, to góra. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to jakiś krótki odcinek. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jakiś mniejszy, bo zawsze robiliśmy przy tam 

inwestycjach 300, 400.000,00, 200.000,00 zł. To braliśmy FOGR i tam góra było pół na pół. 

Tylko żebyście Państwo myśląc, no bo ja już mam swoje przemyślenia, co można zrobić?    
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To będzie punktacja. Punkty będą nawet za to, że ta droga gminna będzie sąsiadowała         

z gminnymi wyższego rzędu. W tym innym programie, to raz a dwa, no różne poprawa 

bezpieczeństwa. I jeszcze powiem, robiąc tą drogę z projektu unijnego, to tu musi być 

zachowany szerokość pasa drogowego. Czyli jak mamy drogę trzy metrową i chcemy            

ją robić to niestety, ale projekt musi być robiony na 4,5 m, poszerzyć, żeby później ludzie nie 

mówili, że była dobra droga a ją teraz poszerza, nie? No niestety, składając wniosek nikt mi 

nie przyjmie potem zgłoszenia pozwolenia, jeżeli ja z tych pieniędzy zewnętrznych zechce 

zrobić drogę 3 metrową. Tak samo jak to było, co mieliśmy projekt na Koszelówkę, Wólka 

Kolonia, a dlatego mówię o tym, bo my mamy drogi 3 metrowe, żeby świadomie wybrać 

najlepsze rozwiązanie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a to, do kiedy składać to pismo? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, to prawdopodobnie w sierpniu 

zostanie ogłoszone. To może być nabór gdzieś tak do końca września, października. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to bardzo źle, że nas tak mało jest. To trzeba 

podjąć decyzję. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, ja będę musiał sesję zwołać, tylko wie pan już o tym 

mówię. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale my musimy wiedzieć jakie?  

Radny Mateusz Leszczyński - Wygnanki 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o FOGR, solary to już 

Państwu mówiłem i jest rzecz następująca, było zgłaszane już wcześniej, nie wiem czy 

mówiłem na sesji o takich rzeczach, sprzedać Stare Szpaki bazę SKR. Ja powiem Państwu, 

tam kiedyś drzewa wyciąłem, żeby nie niszczyło to po tartaku, tam jest taka  wiata pokryta 

eternitem. Ja jestem za tym, żeby ją sprzedać, bo teraz człowieka nie ma, podatków nie 

mamy, a budynek będzie niszczał, to raz a dwa 

Radny Mateusz Leszczyński - w Szpakach się ogłoszą, że zakupu tego z wioski. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale już Panu tu powiem, nawet jeżeli będzie chciał to 

kupić mieszkaniec, sąsiad i tak mnie obowiązuje przetarg.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale tak w ogóle jest ktoś chętny? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – a jest, bo nie ma sensu robić operatu jak nikt nie 

kupi.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest taka rzecz, tutaj co wcześniej mówiłem 

Radny Wojciech Baj - ale to ktoś z mieszkańców? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radny Wojciech Baj - od nas? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  tak. Jak on tam, co samochodem drzewo wozi? 

Radny Wojciech Baj – Grzesiewicz 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pytałem pani Ireny, chodzi o ten co nie poszło 6.000,00 zł, 

Wasilewska ustawa nieruchomościami mówi o tym, że oni z przetargu mogli zejść z ceny,    

do 50%, czyli jak cena była 6.800,00 zł, 3.400,00 zł. 

Radny Mateusz Leszczyński - u Wasilewskich 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak stanowi prawo, jeżeli w drugim przetargu nie pójdzie,  

Radny Mateusz Leszczyński - w 3 to jest 70%, tak?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  jeżeli drugi przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, 

to właściwy organ może zbyć nieruchomość w drodze rokowań, albo organizować kolejne 

przetargi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czyli trzeba ogłosić przetarg jeszcze jeden. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tylko pytanie, teraz musi być zgoda rady. Nie ma 

większości, mam ogłosić za 75% czy za 50%? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to za 50, to przecież jest daleko i to nikt 

nie kupi oprócz tych ludzi.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to tak sprawa wygląda. Szanowni Państwo musimy 

wstrzymać się z tym tematem, bo nie ma quorum żeby podjąć. I trzecia kolejna rzecz to była 

wzmianka odnośnie Torzewskiego. Torzewski kosztował netto 12.000,00 zł, plus do tego 

dochodziło 1.850,00 zł ZAiKS, także to tak było netto. Była sesja powiatu, tam się kłócili o te 

samochody, ale ja chyba, powiem Państwu Szczerze tak na 70% to myślę, to będzie 

wszystko dobrze. I powiem szczerze, nawet się pokusiłem pojechać do ministerstwa.  

Skarbnik Anna Blondyk – może ja powiem tak, panie wójcie, może będzie dobrze o ile media 

nie będą grzebały. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Skarbnik Anna Blondyk – i nie będzie się roznosiło, jeżeli zrobi się szum 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trudno wójtowi będzie, cokolwiek załatwić, jeżeli najpierw 

będzie gazeta pisała nieprawdę. To tak jak było napisane, że my musieliśmy do 

przydomówek dołożyć 300.000,00 zł, to raptem dołożyłem tam 60.000,00 zł, czy ile, dlatego 

że był tam drugi wykonawca, tak? No, ale Szanowni Państwo, nie będę komentował, nie ma, 

co się denerwować. A do czego zmierzam, faktycznie, jeżeli coś się załatwia, to inaczej się 

podchodzi, inaczej ludzie rozmawiają, jeżeli się z nimi załatwia, niż piszą gazety, tak?  

Skarbnik Anna Blondyk – no jak już napiszą gazetę to już, 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to się nikt nie podłoży, tak mówiąc? Ja nigdy nikogo nie 

proszę żeby się podłożył, tylko podpowiadam, jakie rozwiązania. Ja powiem Państwu tak ja 

rozmawiam z ludźmi. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska 

zamknęła obrady Sesji o godzinie 12: 40 
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