
Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu.  
 

PROTOKÓŁ NR XVII/2015 

z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 25 września 2015 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Elwiry Hulińskiej 

– Przewodniczącej Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - witam Państwa bardzo serdecznie i otwieram XVII 

Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Starej Kornicy. Witam gości: panią dyrektor, panią 

redaktor, witam panie które doszły do nas panią prezes i panią wiceprezes z naszej 

spółdzielni, witam pana wójta, panią Anię, panie i panów radnych.  

Proponuję następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 

4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy, informacja z wykonania planu 

finansowego instytucji kultury – biblioteki oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 

r. w tym: 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach o przedłożonej 

przez Wójta Gminy Stara Kornica informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze 

półrocze 2015 r.  

5. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy z dnia 21 września 

2015 r. 

6. Wyrażenia opinii i zajęcie stanowiska w zakresie dokonania czynności dotyczących 

sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Gminy Stara Kornica. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- uchylenia uchwały Nr XV/57/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 sierpnia 2015 r. w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku komercyjnym na sfinansowanie 

zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013W Ostromęczyn – Stare Szpaki – Nowa 

Kornica na odcinku od km 6+775 do km 12+175 realizowanego w ramach programu 

wieloletniego pod nazwą narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, 

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w banku komercyjnym na sfinansowanie zadania 

pn. „ Budowa instalacji kolektorów w Gminie Stara Kornica”, tu jest błąd. 

 

Radny Wiesław Maciejuk - komercyjnego. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy wiemy, o co chodzi.  

 

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

- zmian w budżecie gminy na 2015 r, 

- określenie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska 

kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Kornica, 
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- określenie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – karta nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica. I ja od razu tu 

wnioskuję, jeżeli Państwo się zgodzicie, żeby ten punkt przenieść na początek? Pani 

dyrektor jest z nami dosyć długo, także następnie: 

- sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szpakach Kolonii. 

Jeszcze mamy wniosek pań z GS-u, także proponuję, żeby panią dyrektor i panie z GS-u 

przenieść na początek, a później będziemy się zajmować pozostałymi sprawami. Następny 

punkt: 

8. Wnioski i interpelacje radnych. 

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

Porządek obrad wraz ze zmianą przegłosowano. Za przyjęciem głosowali wszyscy radni. 

Głosów "za" było 11. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – także przejdziemy do uchwały. Ja 

zostawiłam u pani dyrektor tą uchwałę? 

Wicedyrektor ZPPO w Starej Kornicy Jolanta Andrzejuk - tak, wszystko jest u mnie. 

Wszystko leży tutaj, także proszę bardzo. 

Uchwała Nr XVII/63/2015 Rady Gmina Stara Kornica z dnia 24 września 2013 roku, w 

sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom 

zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara 

Kornica. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały. 

Radna Ewa Szydłowska – ja przepraszam jeszcze, bo właśnie tak mi się nasunęło, to też nie 

trzeba by z prawnikiem skonsultować, bo tutaj nie ma terminu. Bo w zasadzie, jeżeli 

podejmiemy  

Radny Mateusz Leszczyński – nie ma na jaki okres. 

Radna Ewa Szydłowska – w takiej formie uchwałę to ona obowiązuje no i co? I potem 

najwyżej możemy ją uchylić? Ale to na wniosek, więc nie wiem, ja bym tutaj termin dodała, 

albo się zapytała czy to w taki sposób?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w przypadku tam w § 2 Państwo 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w § 2 ja proponuje, bo § 2 ja jeszcze raz 

przeczytam 

Radny Ignacy Janczuk - mamy inne uchwały, wcześniejszą. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, ja przeczytam dla Państwa. Przeczyta 

pani § 2 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to właśnie  
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Radna Ewa Szydłowska – § 2 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie dłużej niż na okres jednego roku szkolnego. 

Radna Ewa Szydłowska – tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czyli, jeżeli mówimy tutaj w sensie tygodniowym. Od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi 

zastępstwo. 

Radna Ewa Szydłowska – to jest zupełnie co innego to drugie, to jest jeszcze zupełnie co 

innego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – § 2  

Radna Ewa Szydłowska – dotyczy czego innego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – § 2 w przypadku gdy warunki 

funkcjonowania kierowanej jednostki wymagają znacznego zwiększenia zadań dyrektora lub 

w innych uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek dyrektor może być zwolniony z 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

Radna Ewa Szydłowska – nie jako dodatkowo. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie dłużej jednak niż na okres jednego roku 

szkolnego. 

Radna Ewa Szydłowska – ale nie, to jest co innego niż to co w §1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to w takim razie w tym §1 na samym końcu 

możemy dodać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do końca roku 2015/2016. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak, uchwała ma moc 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – obowiązuje do końca roku szkolnego 2015/2016. 

Radny Ignacy Janczuk – to tak trudno żeby tak na bieżąco, na gorąco modyfikować. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy to nie jest kwestia dodania, czy to 

ma być bezterminowo 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – rada może taki zapis wprowadzić 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czyli, jeżeli dodamy ten zapis, obowiązujące 

te nasze ustalenia są w tym roku szkolnym. 

Radna Ewa Szydłowska – ale podanie było pani dyrektor, o obniżenie z 8 do 5. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ta uchwała zawiera wszystkie, tu jest 8 

w propozycji, tak.  
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Radna Ewa Szydłowska – rozumiecie Państwo? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak ja rozumiem. 

Radna Ewa Szydłowska – bo przeczytała pani  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to tak ponieważ w Szpakach 

Radna Ewa Szydłowska – bo przeczytała pani, a podanie było 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ponieważ w Szpakach nie mieliśmy podania 

żadnego, więc rozumiem, że nie uszczęśliwiamy pani na siłę, o tak powiem. W Kobylanach 5 

godzin przychylamy się, czy radni uważają, że powinniśmy się przychylić do podania pani 

dyrektor? 

Radny Ignacy Janczuk – już jak robić to albo wszystkim, albo nikomu. Bo to nic, że ktoś nie 

złożył. Bo tak trzeba 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale pani chce uczyć Ignacy. No jak ona chce 

uczyć, to dlaczego? 

Radny Wojciech Baj - może ona chce uczyć 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie, no tak. No bo myśmy pytali, więc pani 

nie odpowiedziała. Po kolei proszę Państwa. 

Wicedyrektor ZPPO w Starej Kornicy Jolanta Andrzejuk – ja jeszcze na chwilkę chciałabym 

zabrać głos, dobrze? Bo mylimy pewne pojęcia. Pani Dyrektor Kobylany, Pani Dyrektor 

Szpaki, my tutaj prawda dwie itd., wychodzi, że my nie chcemy pracować, tak? Że my 

zwracamy się o obniżkę, bo nie chcemy pracować dydaktycznie z dziećmi przy tablicy. To 

jest totalne nieporozumienie, bo ja proszę sprawdzić, nie biorę nadgodzin, a są dyrektorzy 

gdzie wiem, nie chodzę na doraźne zastępstwa, nie wpisuje sobie, bo ja tego nie, nie mam 

czasu kiedy tego robić. A są dyrektorzy i to jest do sprawdzenia, którzy mają czas na branie 

płatnych zastępstw doraźnych. Nie ma nauczyciela, dyrektor idzie. Ja nie wiem czy w gminie, 

ja mówię o sobie. Ja nie wpisałam ani jednego doraźnego zastępstwa. Proszę to sprawdzić, 

pani dyrektor też Zaniuk. Nie chodzimy, nie zbieramy, bo to są dodatkowe pieniądze. A są 

dyrektorzy, którzy są w stanie pracować nawet w swoich godzinach pracy i brać zastępstwo 

za innych 

Radna Ewa Szydłowska – można to sprawdzić w Kobylanach i w Szpakach? 

Wicedyrektor ZPPO w Starej Kornicy Jolanta Andrzejuk – ja nie wiem Proszę Państwa, 

mówię, o co chodzi też. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo oczywiście, że 

Radny Leszek Muszyński - te godziny, jeżeli będą obniżone to ktoś inny to dostaje? 

Wicedyrektor ZPPO w Starej Kornicy Jolanta Andrzejuk – tak, nauczyciel dostaje 

Radny Leszek Muszyński - i będzie miał za te godziny płatne? 
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Wicedyrektor ZPPO w Starej Kornicy Jolanta Andrzejuk – tak oczywiście będzie miał płacone 

za te godziny. 

Radny Leszek Muszyński - po prostu pani  

Wicedyrektor ZPPO w Starej Kornicy Jolanta Andrzejuk – tak, ja się zrzekam. 

Radny Leszek Muszyński - nauczyciel będzie miał nadgodziny, za które będzie miał 

zapłacone? 

Wicedyrektor ZPPO w Starej Kornicy Jolanta Andrzejuk – tak i ja nie chodzę, nie biorę 

dodatkowo, bo nie mam czasu na to. 

Radny Leszek Muszyński -  i jeszcze przed obniżką ile wypadało na dyrektora z Kornicy? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – trzy, a teraz jest jedna. Wicedyrektor miał 

siedem, a teraz ma cztery.  

Wicedyrektor ZPPO w Starej Kornicy Jolanta Andrzejuk – ja będę miała tylko swój przedmiot. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pięć godzin do przekazania nauczycielom 

Wicedyrektor ZPPO w Starej Kornicy Jolanta Andrzejuk – ja mówię 

Radny Wojciech Baj - nie ma co porównywać Kobylan, czy Szpak do Kornicy, bo średnia 

ilość dzieci na Kornicę, na panią czy na panią dyrektor przypada po 200 osób, a na Kobylany 

czy Szpaki przypada 60 osób. To dla mnie jest normalne, że pani dyrektor ma co robić.  

Radna Ewa Szydłowska – tak, ale w Kobylanach i w Szpakach jest podobna ilość. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zbliżona. 

Radna Ewa Szydłowska – i tam jest 

Radny Wojciech Baj - no ale pani dyrektor ze Szpak być może, że nie chce skoro nic nie 

napisała.  

Radna Ewa Szydłowska – a pani z Kobylan to mówiła, że też wyrabia, więc? Jakie ustalimy 

kryteria obniżenia, proszę mi powiedzieć? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – uważam, że też wszystkim obniżać, bo jak 

pani ze Szpak na nasze pytanie, nie chce tej obniżki, więc chce pracować z dziećmi.  

Radna Ewa Szydłowska – żeby było jasno i przejrzyście, więc jakie kryteria przyjmiemy? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – więc dlaczego mamy ją uszczęśliwiać na 

siłę? 

Radna Ewa Szydłowska – słucham? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo jeżeli wolno 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę bardzo panie wójcie. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, Szanowna Rado, faktycznie np. w 

Kobylanach skoro pani dyrektor była poprzednia, miała przedmiot matematykę, było tak, że 

ona miała 8 godzin, miała jeszcze nadliczbowe godziny matematyki. Bo tam nauczyciel 

prowadzący matematykę był jeden. Tutaj, jeżeli się zmniejsza ilość godzin, to nauczyciel, 

dyrektor ma tylko te godziny. Nie ma godzin z góry ustalonych już nadliczbowych. 

Oczywiście pewnie życie jest takie, że kogoś tam na zastępstwie może zastąpić sobie, tak?  

Wicedyrektor ZPPO w Starej Kornicy Jolanta Andrzejuk – do sprawdzenia 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak to może wyglądać w rzeczywistości.  

Wicedyrektor ZPPO w Starej Kornicy Jolanta Andrzejuk – przejrzystość też. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dziękuję.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – więc jaką podejmujemy decyzję? To już od 

Państwa zależy. No chodzi w tej chwili o Kobylany, bo tu mamy sprawę jasną.  

Radny Wojciech Baj - jeżeli mamy to ustalić na rok? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – na rok. 

Radny Wojciech Baj - to dajmy tej pani tak jak ona tam chce. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak? 

Radna Ewa Szydłowska – i z czym będziemy porównywać jak ona jest pierwszy rok? 

Radny Mateusz Leszczyński - no właśnie. 

Radna Ewa Szydłowska – jaki to będzie punkt odniesienia, żebyśmy porównali? To teraz 

obniżamy, a w przyszłym roku nie i porównamy, tak?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – pani Ewo, bo ponieważ 

Radna Ewa Szydłowska – nie wiem. Podobnie tak jak radni nie wiem. No według mnie albo 

wszystkim obniżamy albo 

Radny Tadeusz Ilczuk - no tym co chcą 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no ale tym co chcą? 

Radny Wiesław Maciejuk – takiego samego zdania jestem, nie chcą pracować oddają, niech 

tak będzie, chcą pracować niech trzymają. Bo to są inne rozbieżności, tu jest więcej pracy, 

więcej wszystkiego 

Radna Ewa Szydłowska – może na ten rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ten rok, dobrze i dla dobrej współpracy z 

gminy i rady głosujemy tak jak Państwo wnioskowali. Także, więc jedna godzina 

Radny Ignacy Janczuk - jest zapis, no w tej akurat nie ma, że uchwała na rok czasu. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak, taki zapis będzie, że na ten rok szkolny. 

W przyszłym roku wrócimy do tego. Także godzina dla pani dyrektor w Kornicy, cztery 

godziny dla pani wicedyrektor, pięć godzin dla pani dyrektor w Kobylanach i osiem bez zmian 

dla pani dyrektor w Szpakach.  

Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za było 8, 

głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się od głosu  2. Uchwała została przegłosowana. 

Wicedyrektor ZPPO w Starej Kornicy Jolanta Andrzejuk – ja chcę podziękować. Naprawdę 

nie robiłam tego, no dla osobistych korzyści, tylko wręcz przeciwnie dla dobra szkoły i dzieci. 

Także dziękuję.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – następna uchwała Proszę Państwa.  

Uchwała nr XVI/65/2015 Rady Gmina Stara Kornica z dnia 25 września 2015 roku, w 

sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara 

Kornica. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały. 

Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za było 11, 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta 

jednogłośnie. 

Wicedyrektor ZPPO w Starej Kornicy Jolanta Andrzejuk – także ja dziękuję myślę, że już 

powinnam się udać do pracy. Dziękuję bardzo.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w tej chwili mamy wniosek pań, pozwólcie że 

odczytam. 

O wyrażenie zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz gminy w zamian za 

zaległości podatkowe wobec budżetu gminy. Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 

Chłopska” w Kornicy na podstawie Uchwały Nadzorczej Gminnej Spółdzielni z dnia 

02.06.2015 roku, oraz ustawy Ordynacja Podatkowa, zwraca się z prośbą o zawarcie umowy 

przeniesienia własności nakładów na rzecz gminy w zamian za wygaśnięcie zaległości z 

tytułu podatku od nieruchomości. Nakłady dotyczą budynków usytuowanych na działce nr 

382 położonej w Starych Szpakach. Zarząd Spółdzielni został upoważniony przez zebranie 

przedstawicieli i Radę Nadzorczą do wykonania uchwały. Na dzień dzisiejszy występują 

zaległości w zobowiązaniach podatkowych od nieruchomości w kwocie: rok 2013 i 2014 – 

91.690,00 zł, rok bieżący 2015 – 33.894,00 zł. Ogółem jest to kwota 125.584,00 zł. Trudna 

sytuacja finansowa Gminnej Spółdzielni, która jest wynikiem wysokich kosztów 

wynagrodzeń, zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, ceny energii ogranicza 

możliwości różnego rodzaju wydatków w tym również podatku od nieruchomości. Prosimy o 

pozytywne ustosunkowanie się do wniosku. 

Proszę bardzo, może panie chciałyby jeszcze coś powiedzieć. 

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – proszę Państwa chcielibyśmy 

żebyście przejęli nam, bo my nie mamy za co płacić, nigdy nie pisaliśmy że zapłacimy, tylko 
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żeby te budynki już. W tej chwili naliczany jest podatek od nieruchomości, a nie mamy też 

żadnych korzyści. To jest trzeci rok. Chcielibyśmy to uregulować, jak to zostanie 

zrealizowane, będziemy dalej płacić ten podatek, będziemy się starać.  

Radna Ewa Szydłowska – zaległości wynoszą 125.584,00 zł i Państwo proponują żebyśmy 

my  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – przejęli budynki, bo ziemia jest nasza. 

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – grunt jest gminny. 

Radna Ewa Szydłowska – o wartości? 

Radny Stanisław Maciejuk – a tam była robiona wycena? 

Prezes Zarządu GS „SCh” Lucyna Kasjaniuk – wycena w 2013 r., no nie wiem myślę że już 

jest nieaktualna. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jak najbardziej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale wtedy było na kwotę jaką? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – operat był robiony w 2013 r. 120 parę tyś, w granicy 120 – 

130 . 

Radna Ewa Szydłowska – a operat w tym roku po co był robiony? 

Prezes Zarządu GS „SCh” Lucyna Kasjaniuk – trzeba było już powtórzyć. 

Radna Ewa Szydłowska – ale to on był robiony po to żeby już wcześniej 

Prezes Zarządu GS „SCh” Lucyna Kasjaniuk – tak. Mieliśmy już tą sprawę 

Radna Ewa Szydłowska – to dlaczego tyle czasu czekamy?  

Prezes Zarządu GS „SCh” Lucyna Kasjaniuk – no nie wiem, nie występowała pewnie taka 

zaległość.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – nie możemy przejąć majątku, jeżeli nie ma zaległości, jeżeli 

nie ma zobowiązań. Jeżeli nie ma zobowiązań jednostka to my nie możemy przejąć 

budynków, ponieważ to jest niezgodne z ustawą o finansach publicznych. W tej chwili są te 

zaległości i nie wiem jak wyjdzie operat szacunkowy, bo trudno powiedzieć czy ceny 

nieruchomości w ogóle idą w górę czy w dół, to nie wiadomo. Zobaczylibyśmy przy następnej 

wycenie, z tym że to jest tak, ile niejako zrezygnujemy z podatku, czyli na koniec roku będzie 

kwota 136 885,40 zł uszczuplimy swój budżet o te środki i to będzie skutkowało obniżeniem 

subwencji. Bo to się liczy jako nasz dochód, czyli wliczamy to później w sprawozdania do 

dochodu, że my ten dochód otrzymaliśmy, a to skutkuje zmniejszeniem kwoty subwencji. 

Także tak wygląda rozliczenie. 

Radna Ewa Szydłowska – czyli w zasadzie jakie mamy zaległości, tak wygląda subwencja?  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak, z tym że z zaległościami też coś trzeba robić.  

Rady Ignacy Janczuk – mamy zaległości, ale później pozyskujemy majątek.  
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk - no pozyskujemy majątek, majątek wchodzi na stan gminy. Z 

tym, że też trzeba by było pomyśleć co dalej z tym  majątkiem.  

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – bo w tej chwili mamy tylko naliczany 

podatek od nieruchomości, nic prawie nie korzystamy, a naliczany mamy podatek. 

Radny Leszek Muszyński – ale tam jest ta jedna waga, co dzierżawi. Płaci wam tą 

dzierżawę?   

Prezes Zarządu GS „SCh” Lucyna Kasjaniuk – tam jest dzierżawa, wynajmujemy pod złom.  

Radny Leszek Muszyński – tam jest dzierżawca, który płaci podatek? 

Prezes Zarządu GS „SCh” Lucyna Kasjaniuk – nie mamy podatku 

Radny Leszek Muszyński – znaczy dla was dzierżawę płaci. I później jest co? Buchta! 

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – my w tym roku z buchty nie mamy nic, 

dlatego że buchta jest remontowana cały czas i to sołectwo przejęło. Po prostu nie mamy 

złotówki, bo tam panowie co robią w swoim zakresie, także pieniędzy  

Prezes Zarządu GS „SCh” Lucyna Kasjaniuk – także tamto przekazujemy  

Radny Leszek Muszyński – i ten budynek co stoi, tak? 

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – ta wiata i  

Prezes Zarządu GS „SCh” Lucyna Kasjaniuk – mówimy w tej chwili o buchcie. 

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – ale wiata jest w ogóle 

niewykorzystana.  

Radny Wojciech Baj – my wyremontowaliśmy własnymi środkami. 

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk-  tak. 

Radna Ewa Szydłowska – na tej posesji jest buchta,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzy obiekty 

Radna Ewa Szydłowska – magazyn,  

Prezes Zarządu GS „SCh” Lucyna Kasjaniuk – i waga. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – i wiata czwarta. 

Radna Ewa Szydłowska – i wiata. Tam magazyn jest?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pusty. 

Radna Ewa Szydłowska – pusty, wiata? 

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – wiata to jest to samo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pusta.  
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Radny Wojciech Baj – wiata to jest nad wagą.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wiata przy buchcie. 

Radna Ewa Szydłowska – waga? 

Radny Wojciech Baj – waga jest duża, ciężarowa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – za budynkiem magazynowym jest waga i przy wadze jest 

budynek gospodarczy. 

Radny Wojciech Baj – i skup złomu. 

Prezes Zarządu GS „SCh” Lucyna Kasjaniuk – jako Gminna Spółdzielnia jesteśmy właśnie  

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – do naliczania podatku, tak wygląda, 

bo nie mamy korzyści, bo w tej chwili buchta to musi być dostosowana do unijnych 

przepisów.  

Radna Ewa Szydłowska – to było coś robione z tą buchtą? 

Radny Wojciech Baj – jest dostosowane. 

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – no ciągle 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – ale panie nie czerpią korzyści. 

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – no bo ktoś musi te nakłady zrobić. 

Radny Wojciech Baj – to co zainwestowaliśmy odzyskujemy pieniądze.  

Radna Ewa Szydłowska – co to spowoduje jak to przejmie gmina? Co będzie z tym? 

Radny Wojciech Baj – będzie gminy. 

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – my nie będziemy mieli zaległości, 

gmina będzie miała majątek. 

Radny Wojciech Baj – ale wtedy gmina będzie pobierała dzierżawę. 

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – na tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ten temat tak on jest. To jest mniej więcej ta sama zasada 

co była tutaj z tymi magazynami przy drodze do Walima. Tam jest wiata, tam jest buchta 

którą można remontować, bo weterynarz powiatowy dał jakieś, że jeżeli nie będzie 

dostosowane to zamknie. Magazyn biały, on kiedyś był nawozowy on stoi pusty i za 

magazynem jest waga, no i jest budynek przy drodze, to już jest budynek gminy. Tam GS 

ma sklep, za sklep płaci podatek i dzierżawę. Ten budynek był wyceniany i aktualizowany w 

2014 r. w czerwcu, jego wycena była na tamten okres nieważna 114 000,00 zł. Państwo 

płacą podatek od gruntu i od powierzchni zajmowanej przez te budynki i urządzenia. Jeżeli 

gmina przejmie, po prostu stanie się to majątkiem gminy i nie będzie dochodów, podatków, 

bo my sami sobie nie naliczamy, tak? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – naliczamy. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tylko to już nie wymiaru pieniężnego.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – o to chodzi że naliczamy, odprowadzamy na rachunek, to 

jest po stronie dochodów i wydatków. 

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – wydzierżawicie komuś, to będziecie 

mieć 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – dochód czysty. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wtedy będzie dochód czysty, teraz mamy dochód czysty 

tylko nie jest wykonany. Szanowna Rado na pewno GS ma trudna sytuację, pomagaliśmy 

tyle lat i nie wiem jakie znaleźć rozwiązanie, to Państwa byłaby najlepsza podpowiedź jak to 

dobrze zrobić. Rzeczywiście majątek który nawet by gmina przejęła, nie chciałbym żeby on 

się stał majątkiem który będzie niszczał. Bo to taki będzie efekt i skutek, tak? Czy da się to 

sprzedać, czy zagospodarować w różnej formie jaka byłaby dostępna, dzierżawa, najem czy 

nawet sprzedaż na pewno mieszkańcy chcieliby, tutaj jest pan radny żeby była buchta, żeby 

był sklep to na pewno chcą żeby było. Bo jednak życie gospodarcze tam się odbywa, tam 

skup był i jest, a sklep tak samo on jest niezależny od tych budynków i trzeba byłoby że tak 

powiem zostawić. Opcja sprzedaży tego wiązałaby się z podziałem i trzeba łączyć grunty 

tutaj przy świetlicy, tak żeby do tego budynku do świetlicy dojazd był też od tyłu. To taka 

rzecz i o takim rozwiązaniu mieszkańcy na pewno myślą i tak jak nakłady ponoszą, aby 

punkt skupy był, tak dalej są mocno zainteresowani, żeby dalej w tej miejscowości był punkt 

skupu żywca.  

Radny Wojciech Baj – jeszcze mam pytanie, bo wycena tej nieruchomości jest inna, a dług 

jest inny, ta różnica  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – podlega wpłaceniu podatku zaległego do gminy. Jeżeli 

przyjmujemy według wartości wyceny, to różnica podlega dalej jako zobowiązanie, płatność 

do gminy.  

Radny Wojciech Baj – czyli GS musiałby zapłacić do gminy, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Radny Wojciech Baj – a jak byłoby odwrotnie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to wtedy ja dopłacałem, bo było przy pawilonie, wycena 

była 60 tyś., nie powiem dokładnie, a wartość zadłużenia była 50, to wtedy rada wyraziła 

zgodę, my że tak powiem w formie gotówkowej dopłacili, przejęli cały plac, budynek.  

Radny Leszek Muszyński – GS będzie w stanie dopłacić tą różnicę.  

Prezes Zarządu GS „SCh”  Lucyna Kasjaniuk – nie bardzo. Operat trzeba będzie zrobić bo 

nieaktualny jest.  

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – tam sporo remontu było, to może się 

trochę podwyższyło. 

Radny Ignacy Janczuk – jeśli można to chciałbym słowo. I tak znowu wrócę do historii, jak 

wiecie problem GS istnieje od 14 lat i między innymi ten magazyn co jest na Szpakach i jak 



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu.  
 

wiecie oni kiedyś zwracali się do nas o umorzenie i na razie zapadła decyzja taka, że nie 

umarzamy tylko będziemy to przejmować za zaległości, to jest lepsze. I teraz my nie 

możemy tak jakby się wycofywać z pewnych, już jakiś tok myślowy w tej radzie musi być, 

żeby im pomóc, żeby mogli sobie jeszcze funkcjonować w tej swojej działalności. Uważam, 

że takie miejsce jak tamta baza ona będzie miała kupca w całości. Jeżeli będzie jeden 

właściciel to jest ładne miejsce w dużej wsi i tam można otworzyć skup tak jak w Łuzkach, 

czy w Kornicy te prywatne przedsięwzięcia. Ale uważam, wszyscy wiemy że działalność GS 

na tamtych magazynach była znikoma, już nie wnikamy czemu. Podatki były cały czas nie 

adekwatne do działalności i czasami podejmuje się decyzje jeśli ktoś nie korzysta w pełni z 

jakiegoś obiektu można zastosować mu pewne ulgi podatkowe. Tak się robi na całym 

świecie. Bo nie jest może do końca ich wina ta sytuacja, czy nasza, tutaj winnych nie ma. 

Sytuacja pokazała jak jest i dlatego uważam że powinniśmy podejść tak racjonalnie do tej 

sytuacji i skoro przedtem nie umarzaliśmy tylko czekaliśmy aż dług narośnie, żeby ten 

majątek przejąć. Teraz nie szukajmy dziury w całym. Bo uważam że trzeba firmie pomóc 

skoro takie założenie, bo by wynikało z tego że chcielibyśmy od nich przejąć, jak oni by nie 

chcieli oddać, teraz jak oni chcą oddać to myśmy nie chcieli przejąć. Takie dziwne coś się 

wytworzyło. 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ja nie powiedziałem, że nie chcemy 

tylko przedstawiłem kompleksowo jakie są możliwości rozwiązania tego tematu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – trochę nie na miejscu, bo my zawsze 

pomagaliśmy  

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – tak  

Prezes Zarządu GS „SCh”  Lucyna Kasjaniuk – tak, dziękujemy bardzo.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i zawsze była mowa o tym, że Państwo 

zatrudniacie w tej chwili ponad 30 osób. I nigdy rada nie była przeciwko temu żeby nie 

pomóc, bo to są nasi ludzie którzy tu pracują.  

Radny Ignacy Janczuk – ja nie powiedziałem tego, że jesteście tacy czy inni, tylko 

powiedziałem że stosujmy ten ciąg myślowy od kilku lat.  

Radna Ewa Szydłowska – bardziej się skoncentrujmy co z tym zrobić.  

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – bo my w tej chwili mamy odroczone 

do września. 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Szanowni Państwo to jest majątek, mieszkańcy 

wiedzą już wiekowy, nie będziemy rozmawiać o historii powstawania, bo to były sprawy w 

sądzie. Sprawy tamte się wyjaśniły, jest tak jak jest, tylko tak jak każdy gospodarz majątek 

powinien służyć i działać. Moja myśl i sugestia do Państwa, trzeba GS pomóc,                        

a jednocześnie żeby ten majątek żył, ktoś go użytkował, czerpał korzyści i majątek 

remontował. On stojąc pięć, czy dziesięć lat to też różne rzeczy, on będzie niszczał. To 

trzeba podejść do sprawy z tej strony bo bierzemy majątek, oczywiście mamy szkoły, inne 

są, będą istniały. Tam majątek, czy ktoś ze chce Szanowni Państwo to nie jest Warszawa 

wynająć za przysłowiową złotówkę, aby ktoś miał dochody, płacił podatek, a majątek 

remontował i utrzymywał w masie nadającej się do działania. To tylko takie mam 

spostrzeżenie i uwagi jako Wójt Gminy. 
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Radny Leszek Muszyński – jeżeli nie podejmiemy takiej decyzji to ani pieniążków nie będzie, 

ani majątku.  

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – to będzie dług który nie zamieni się nigdy w pieniądze.  

Radny Leszek Muszyński – nigdy się nie zamieni w pieniążki.  

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – na koniec kiedy panie w GS powiedzą, że likwidują albo 

ogłaszają upadłość i dług ten jest to zobowiązanie które na końcu wójt może podjąć, bo w 

pierwszej kolejności są inne zobowiązania jakie GS musi  

Radny Mateusz Leszczyński – moje zdanie jest takie, że powinniśmy to przejąć bo to i tak 

pozostanie w naszej gminie, bo to tylko jest odwlekanie nieuniknionego.        

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja myślę proszę Państwa, że my i tak nie 

mamy przygotowanej uchwały, bo my musimy to uchwałą przejąć. Na następną sesję 

przygotujemy uchwałę, tak? 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a radni  

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – to sesja będzie w tym miesiącu? 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, panie nie dopowiedziały, bo mówiły 

mi nie raz, bo paniom mocno zależy na tym, żeby to się dokonało w tym miesiącu.  Niestety, 

ale jest dużo spraw, jeżeli będzie wola, postaram się ten proces, bo to musi być uchwała, 

musi być porozumienie, musi być notariusz, trzeba wypisy wziąć, że do końca roku to 

nastąpi jak będzie taka wola i uchwała Rady Gminy. Nie zrobi się tego za tydzień, czy 

półtora. Wiem, że paniom zależało żeby ta czynność dokonała się w tym roku. Z punktu 

widzenia bilansowego, zastanówcie się czy nic nie będzie stało na przeszkodzie jeżeli tą 

czynność zrobimy między Bożym Narodzeniem, a Nowym Rokiem żeby wam w tych 

sprawach własnych nie będę rozwijał tematu zamknąć temat tym rokiem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a szybciej tego nie da się zrobić? 

Prezes Zarządu GS „SCh”  Lucyna Kasjaniuk – dobrze pan wójt mówi, że do końca roku. 

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – aby było w tym roku. 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – bo Państwo mówiliście wójtowi, że chcecie to zrobić do 

końca września, nie zrobię tego bo nie mam fizycznych możliwości.  

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – ale to odroczenie będzie? 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba wystąpić o odroczenie do 29 grudnia, a pod 

koniec grudnia, oczywiście Szanowni Państwo ja sygnalizuję jeżeli czas pozwoli i sprawy 

będą szły wszystkie w miarę płynnie to może to nie być między świętami, bo każdy też chce 

świętować może da się to wcześniej zrobić.  

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – panie wójcie ale jak będzie określona 

data 29 to wcześniej pan nam nie przepisze bo znowu nie będzie tego  
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Prezes Zarządu GS „SCh” Lucyna Kasjaniuk – dlatego chciałyśmy żeby to był wrzesień  

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – dobrze, słusznie panie mówią, zrobić to trzeba tak, 

doprecyzować, zróbmy to nawet 27  

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – my nigdy nie pisałyśmy nawet jakąś 

datę, tylko do dnia przejęcia. 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – macie Państwo rację, nie operujemy datą tylko piszecie 

o odroczenie do dnia przejęcia.  

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – pisałyśmy tak. 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – to napisać kolejne, bo jak teraz idzie do końca września, 

do dnia przyjęcia, a dniem przyjęcia będzie spisany akt notarialny. Czy to podpiszemy 15 czy 

27 to automatycznie sprawa się rozwiąże. Jest już rozwiązanie. Tak, a pracownicy nie będą 

wysyłać upomnień i ponagleń tylko będziemy czekać na podpisanie aktu notarialnego.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bo ja rozumiem do Państwa radnych się 

zwracam, mimo tego, że uchwałą dzisiaj nie podejmiemy to w większości jesteśmy na tak. 

Więc wójt już może zaczynać działać.  

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo jeżeli chodzi o operat szacunkowy, 

wycenę, to trzeba uruchomić procedurę od nowa. Trzeba wziąć określone wypisy z rejestru, 

ponieść określone opłaty, zlecić pani. To nie jest tak że jak jest operat robiony to jest telefon, 

pani przyjeżdża, trzeba zebrać wszystkie niezbędne 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale to my będziemy operat robić? 

Radny Ignacy Janczuk – ta z 2013 roku to nie można na tym operacie? 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – nie można musi być aktualny. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – pnie wójcie, ale operat to pnie będą robiły 

nie my. 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – mogą i panie robić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to kto będzie robił ten operat? 

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – to zawsze gmina robiła we 

wszystkich.  

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – była to czynność wykonywana i płacona przez Urząd 

Gminy. Ja tylko mówię w kontekście komisji, to nie znaczy że dzwoni pani od razu liczy, 

patrzy średnie ceny. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dzisiaj można się umówić z panią kiedy 

będzie miała wolny termin. 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – z kim? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – z panią która będzie operat robiła. 
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Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – po sesji uwagi i uchwały które podjęto oczywiście wójt 

nada im bieg, żeby w tak szybkim czasie jak będzie możliwe dokonać tych wszystkich 

rzeczy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy panie satysfakcjonuje ta odpowiedź? 

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – dziękujemy bardzo, ale w tym roku na 

pewno będzie? 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – jak będzie zdrowie i siły. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wiecie panie, jest taka wola rady i wójta też, 

tylko kwestia 

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – a nie dałoby się dzisiaj uchwały 

przegłosować? 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – a co to mam za znaczenie? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeżeli chodzi o  

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – stanowisko rady jest zgodne 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – stanowisko rady jest  

Prezes Zarządu GS „SCh” Lucyna Kasjaniuk – mamy odroczone do końca września, to pisać 

o odroczenie? 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo już powiedziałem i powtórzę, proszę 

napisać następne podanie do wójta o odroczenie podatku do czasu przejęcia przez gminę 

nieruchomości.  

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – to może dzisiaj trzeba. 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę iść do pracowników, napisać i zostawić na 

sekretariacie.  

Wiceprezes ds. handlu GS „SCh” Regina Pietruczuk – dobrze, dziękujemy bardzo. 

Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 

 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo poszedł wniosek do MEN w tej chwili 

na komisji może już jest po o dotację na remont szkół. Inwestycje się zaczęły, materiały na 

kolektory zjeżdżają, droga się zaczęła jest w trakcie prac. Inwestycje które były planowane w 

tym roku, zostały wykonane. Szanowni Państwo, wójt w związku z uchwałami jakie są, musi 

na realizację, zapłatę rachunków przeznaczyć, żeby Państwo zapamiętali 6,5 mln zł 

pieniędzy na budżet wartości 17 mln. Trzeba powiedzieć też, że pan Franciszek zostawił       

2 700.000,00 zł w 2010 roku, u mnie nadwyżka do tej pory wychodziła zawsze powyżej 3 

mln.  

 

Radna Ewa Szydłowska – jeszcze raz wójt powtórzy  
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Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę? 

Radna Ewa Szydłowska – jeszcze raz wójt powtórzy 6,5 mln? 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – około. Zobowiązania za realizację wszystkich inwestycji, 

te które wykonaliśmy, te które będą wykonywane do końca roku.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy są jakieś pytania? 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo to są trzy rzeczy: przydomówki i 

hydrofornia około 3 mln, schetynówka 1 550.000,00 zł, to już jest prawie pięć z kawałkiem, 

dodać solary milion, dodać drogę 400 i dodać wentylacje za 100.000,00 zł. 

Radny Ignacy Janczuk - ale nie operujmy już tą nadwyżką. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dzisiaj naprawdę jest już bardzo późno. 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – ja tylko mówię o sytuacji jaką mamy. 

Radny Ignacy Janczuk – te pieniądze są wydane o tak powiem.  

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – jakie? Zapłacona jest w tej chwili przydomówka i 

modernizacja ujęcia wody. Kolejne inwestycje czekają do rozliczenia, zapłacenia w czwartym 

kwartale tego roku. 

Radny Ignacy Janczuk – no właśnie ale po zapłaceniu tego wszystkiego będziemy mieli tak 

jakby deficyt. Mniej zarobiliśmy niż wydaliśmy.  

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – tego panu nie odpowiem.  

Radna Ewa Szydłowska – no jak nie? Co to za filozofia, przecież mamy w dokumentach 

jakie mamy dochody, a jakie mamy wydatki. 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – no to jak ma pani w dokumentach to widać. Szanowni 

Państwo ja mówię o wydatkach inwestycyjnych, już mówiłem trzeba olej kupić, trzeba światło 

zapłacić, przecież to też są pieniądze, za to trzeba zapłacić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja bym prosiła pani Aniu informacje z 

przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku. 

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy, informacja z wykonania planu 

finansowego instytucji kultury – biblioteki oraz informacja o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 

pierwsze półrocze 2015 r. w tym: 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach o 

przedłożonej przez Wójta Gminy Stara Kornica informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. W/w informacja oraz opinia RIO stanowi załącznik 

do protokołu.  

 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – Państwo dostaliście budżet za wykonanie pierwszego 

półrocza, on jest poddawany analizie przez RIO. RIO w ostatnim czasie przysłała opinię z 

wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Nie wiem czy Państwo otrzymaliście? 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - odczytała opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach o przedłożonej przez Wójta Gminy Stara 

Kornica informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - największym zadłużeniem i należnościami są podatek GS, 

jeżeli tą sprawę rozliczymy to od razu nam zadłużenie schodzi te 125 000,00 zł które panie 

mówią, a do końca roku to będzie kwota 136 000,00 zł. Takich bieżących zaległości, 

przeterminowanych, związanych z czynszami, wodą, ściekami są w miarę stabilne.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – z czynszami mamy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z czynszami mamy w sądzie. To u nas są woda, ścieki, 

czynsz, śmieci i oczywiście podatki. I podatki tak samo wpływają na poziom zadłużenia.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy Państwo chcą się wypowiedzieć.  

Jeszcze mam informację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy z dnia 21 

września 2015 r skierowane do Przewodniczącej Rady Gminy. Zbliżający się okres     

jesienno – zimowy to czas bardzo trudny i ciężki, szczególnie dla osób starszych, chorych, 

niepełnosprawnych i samotnych. Być może, na terenie naszej Gminy są osoby, które 

potrzebują pomocy i wsparcia, ale nie otrzymują jej ze strony najbliższych. Dlatego też, 

bardzo proszę o zainteresowanie się w Państwa rejonie osobami, które potrzebują pomocy z 

zewnątrz i zgłaszanie takich przypadków do Ośrodka Pomocy Społecznej. Pismo stanowi 

załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, ja mam taką prośbę tutaj pani 

przewodnicząca poprowadzi bo mam spotkanie o godzinie 13 w Łosicach, a potwierdziłem 

że będę.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – przejdziemy teraz do przegłosowania 

uchwał. Ta pani Aniu zmieniona będzie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk  - pierwsza będzie połączona, to będzie jedna z dwóch. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak, połączone. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, tamta uchwała podjęta została, że tak 

powiem błędnie, bo nie było bezwzględnej większości głosów. Ona musiała być 

unieważniona to po pierwsze, ale po drugie zmieniamy relację i formę kredytowania. Nie 

idziemy w bank komercyjny, tylko idziemy w BGK. 

Radny Ignacy Janczuk - wcześniejsza, że co nie była? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy ta uchwała o kredycie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – źle podjęta? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – znaczy ona nie wchodziła w życie, ponieważ nie było 

bezwzględnej większości, tak? 

Radny Ignacy Janczuk - nie no tak, to tak nie może 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to już nie wracajmy Szanowni Państwo. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to po co wójt zaczyna? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – regulamin jest, statut mówi tam już do tego nie wracamy. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak,  dobrze. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a i tak ją uchylamy, więc przejdźmy dalej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – uchylamy, także nie ma tematu. Proszę dalej 

kontynuować. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak. Przystępujemy do głosowania uchwał. 

Uchwała Nr XVII/60/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 25 września 2015 r.                   
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie zadania pn. „Budowa instalacji kolektorów słonecznych w gminie Stara 
Kornica” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – w  § 4 będzie miała zapis z tej uchwały o uchyleniu. Uchyla 

się uchwałę Nr XV/57 Rady Gminy Stara Kornica z 31 sierpnia w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania przebudowa drogi, później § 5 

wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kornica, § 6 uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

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

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

jednogłośnie.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – następna uchwała.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Wieloletnia Prognoza Finansowa i budżet na 2015 rok. 

Uchwała Nr XVII/61/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 25 września 2015 r.                   

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 

2015-2018. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – odczytała treść uchwały. Przepraszam że wczoraj nie 

wyszły te materiały, dzisiaj chyba Państwo otrzymaliście.  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pani Ani zepsuł się komputer  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - nie chodzi, są te pomyłki takie, ja cały czas chce robić co 

innego, a on co innego robi.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mimo że pani Ania ma nowy sprzęt, programowo coś tam 

się działo, że trudno było to od ręki usunąć. 

Radny Ignacy Janczuk - może to jest jakiś atak hakerów? 
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk - § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i tutaj 

Państwo to co otrzymaliście, te tabelki są szczegółowo łącznie z objaśnieniami, także w tych 

objaśnieniach wypisałam szczegółowo z czego to wynika, na podstawie jakiej to decyzji  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to pani już pani mówiła na komisji. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak. 

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

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

jednogłośnie.  

Uchwała Nr XVII/62/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 25 września 2015 r.                   

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

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – odczytała treść uchwały. Po analizie zmieniłam zapis taki 

do kwoty 3 364.879,49 zł, który zostanie pokryty pożyczką 2 705.093,00 zł oraz nadwyżką 

budżetową z lat ubiegłych w kwocie 659.786,49 zł. Zwiększa się przychody gminy o kwotę 

50.862,02 zł. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finasowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu UE zwiększają się o kwotę 787.410,00 zł. 

Nadwyżki z lat ubiegłych zmniejszamy o kwotę 82.547,98 zł. Jak weźmiecie Państwo 

załącznik numer 3 o którym mówiłam, tam są te trzy kolumny, także to dokładnie 

odzwierciedla i zmniejsza się przychody z kredytu o kwotę 654.000,00 zł. Z tych kredytów 

dlatego się zmniejsza, gdyż uchylamy tą uchwałę.   

 

Radna Ewa Szydłowska opuściła obrady sesji. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, tutaj miałem informację i 

interweniowałem, tutaj pani Ania wspomniała, już jak przekazałem informację, system nie 

działał, bo trzeba pilnie zakupić do szkoły w ramach tego systemu zdrowego żywienia trzy 

rzeczy: taboret gazowy, piekarnik i blender. Na to trzeba wydać tam około 20 000,00 zł. 

Wnioskowałbym, żeby tutaj uwzględnić, to sobie zapiszcie Państwo na brudno, żeby było 

zwiększone o 20 000,00 zł na wydatki inwestycyjne w ZPPO Kornica bo te rzeczy trzeba 

kupić ze względu na nowy sposób wydawania posiłków.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - także w załączniku inwestycyjnym zapiszemy jednym 

zapisem: zakup wyposażenia do kuchni, do świetlicy przy zespole.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to będzie doposażenie kuchni i świetlicy, bo to są 

urządzenia na wyposażenie kuchni   

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - to 20000,00 zł, a zdejmiemy z innego zadania.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - zgadzacie się Państwo, że jednak 

powinniśmy zakupić do tej szkoły. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, panie się zastanowiły, pani Ewa już 

poszła, wtedy była mowa o kupieniu piekarnika dużego, tutaj będzie piekarnik, panie się 

skonsultowały, zamówiły taki w granicach około 4.000,00 zł wielofunkcyjny i wystarczy, a w 

innego nie wchodzę w szczegóły  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - te panie które gotują, to najlepiej wiedzą co 

jest im potrzebne, nie będziemy narzucać. 

Radny Ignacy Janczuk - jak piekarnik 4.000,00 zł, to tamto drobne są rzeczy, to może 

przesada. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - wójt to chyba mówi orientacyjnie, bo ja wiem 

że są bardzo drogie rzeczy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - znaczy nie, ja wczoraj rozmawiałem, uzgodniłem z 

dyrektor że będzie na poziomie 20 000,00 zł. To już będzie dobrej jakości, bo piekarnik nie 

będzie trzypoziomowy, jeden będzie. Ten piec gazowy, to już się nie orientuję, 2 000,00 – 

3 000,00 zł, tak? Wystarcza im piekarnik jeden, wielofunkcyjny z trzema szufladami, to z 

powodzeniem wystarczy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak jak mówią, no panie przecież gotują. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no siedzą to wiedzą, ile czego potrzeba, przecież 

obsługują tak jakby cały zespół  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak, wie ile obiadów musi zrobić i jak to jest  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - przecież one robią i dla przedszkola i dla szkoły jednej i 

drugiej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy zgadzamy się, że to jest zakup 

konieczny.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - także dziękuje bardzo za pozwolenie dokonania zapisu   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jeszcze jakieś pytania są?  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - i powiem tak, że tutaj z pozycji 20 - opracowanie gospodarki 

niskoemisyjnych w Gminie Stara Kornica tam planowaliśmy 30.000,00 zł umowa jest 

zawarta. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na dużo mniej poszło to prawdopodobnie około      

10.000,00 zł niecałe  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - tak 20.000,00 zł tutaj mamy nie jako swobodny, możemy 

sobie zdjąć. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dołożyć do oświaty. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - i dołożymy do zakupu wyposażenia  

Radny Ignacy Janczuk - bo jeszcze tylko spytam, bo operujemy cały czas tym kredytem 

jeszcze, bo tak trzeba? Bo to przez rok, bo on jest spłacony już?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - który?  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – pożyczka? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, spłacił się proszę pana. Na koncie BGK już jest zero. 

Pani skarbnik na polecenie wójta zamknęła wszystkie rozrachunki, jakie były związane z 

BGK tak, bo tam była sprawa trudna, skomplikowana, konto kredytowe, konto własne. Ale to 

Państwa nie powinno interesować, jeżeli chcecie Państwo to są   

Radny Ignacy Janczuk - ale jak to? To jakoś tak dziwnie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie interesować roboczo, tylko pismo że się spłacił. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - dobrze także możemy głosować  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dobrze, no to może przegłosujemy teraz. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - i to będzie już ostatnia uchwała  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - przegłosujemy teraz uchwałę. 

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

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

jednogłośnie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jeszcze mamy jedną uchwałę, co do 

sprzedaży.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Stara Kornica na razie temat wstrzymujemy, dokończę 

wymeldowanie, rozwiązanie umowy  

Radny Ignacy Janczuk - czwarty punkt pani Aniu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak. 

Radny Ignacy Janczuk - i Szpaki  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szpaki, Szanowni Państwo 5.000 zł droga, to jest tylko 

pani Ania wprowadziła do budżetu w wydatkach.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - panie wójcie, pan się spieszył. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, już dziękuje. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - uchwała numer XVII/66/2015 Rady Gminy 

Stara Kornica, a tu się nie zmieni numeracja tych uchwał. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - zmieni się.  

Uchwała Nr XVII/65/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 25 września 2015 r.                   

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szpakach 

Kolonia. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – odczytała treść uchwały.  
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Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 

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

jednogłośnie.  

Radny Ignacy Janczuk - a jeszcze te uchwały na tą drogę, na ten kawałek? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo informowałem minutę temu, jest to 

informacja bez uchwały, bo była zgoda na wyrażenie dopisania   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - także będzie realizowane, mamy jeszcze 

jedno podanie, a no to proszę bardzo podanie na końcu. 

Radny Ignacy Janczuk – nie, to znaczy bo ja myślałem że na którejś sesji, tutaj ja zabrałem 

głos, żeby przenieść ten punkt o zgłoszeniu tej inwestycji w danej wsi, bo to było bardzo 

późno i chciałem żeby to wróciło na sesje następną.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to musi wrócić, jak inaczej.  

Radny Ignacy Janczuk - no także żeby to wróciło i jeśli będzie pan wójt brał pod uwagę i pani 

Ania to teraz realizacje na następny rok, no to w tych wsiach gdzie jednak od dłuższego 

czasu się nie robi inwestycji, żeby to było ujęte.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo było powiedziane na pewno na tej nie, 

prosiłem o skrócenie. Wracamy do tematu, zapoznam się z dokumentami. Mam już niektóre 

zgłoszone sprawy związane z budżetem, które były omówione wtedy tutaj na sesji, trzeba 

temat dokończyć na następnej sesji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy niektóre sprawy mamy oczywiste, bo 

jeżeli chodzi o solary no to normalna sprawa, że musimy kontynuować, ale ja myślę, że na 

przyszłość, na następną sesje już na spokojnie każdy przygotuje to, co mu tam leży na 

sercu, spróbujemy coś z tego zrobić.  

Radny Ignacy Janczuk - u normalizowania tych sesji, takich żeby to  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jak Państwo dostaniecie dla siebie na siedem dni, to myślę 

że tam nawet tą informację trzeba przywołać jednym zdaniem, żeby na tej sesji każdy ogłosił 

te zamierzenia na 2016 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie, ale chodzi o to żeby te sesje odbywały 

się rzadziej, w razie potrzeb.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja myślę że w tej chwili z punktu widzenia wójta, trzeba 

zrobić sesje w październiku, w kwestii tam przygotowania budżetu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - panie wójcie, pan wójt się nie śpieszył?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, ja 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę bardzo. Mamy jedno podanie pani 

Katarzyny Szylar z dnia 23 września 2015 r. z prośbą o wynajem mieszkania znajdującego 

się w domu nauczyciela w Kobylanach na okres trzech lat.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo to jest rzecz taka, ta pani przyniosła 

przedwczoraj podanie, spisałem informacje chodzi o mieszkanie w Szkole Podstawowej w 

Kobylanach. Temat starszym radnym jest znany pan Jacek Flis ma  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - w domu nauczyciela, tu przy szkole?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w domu nauczyciela, przy szkole. Pan Jacek Flis ma 

podpisane dwie umowy, jedna umowa właśnie na te mieszkanie wygasa 30 września 2015 

roku. Prawo stanowi i tak jest napisane, taka publikacja jest na stronie internetowej, na 

tablicy ogłoszeń, bo się okres dzierżawy kończy, na 21 dni przed upływem było ogłoszone. 

Teraz ta pani przyniosła te podanie, pan Jacek Flis korzystał z jednego i drugiego, płaci na 

bieżąco czynsz za oba mieszkania. Fakt faktem, nie wiem na jakim jest etapie teraz, czy 

zamieszkiwał górę i dół. Przedtem na sesjach mówił, że przychodzi mama, pilnuje dzieci to 

korzystają z tego drugiego mieszkania, a czy mieszkają w tej chwili na jednym poziomach, a 

drugi stoi wolny, ja Państwu na to pytanie nie odpowiem. 

Radny Ignacy Janczuk - najpierw niech porozmawia z panem  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale ja znaczy zacznę chyba od tego, że pan 

Jacek Flis składał podanie o wynajem tego mieszkania, kiedy?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, ono było złożone Szanowni Państwo we wrześniu, 

sierpniu 2014 roku. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - na okres jednego roku.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - i teraz akurat wypada rok  

Radny Ignacy Janczuk - a tam nie było więcej, jak na okres jednego roku?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, no pani Aniu taką informację panie 

podały?  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to jakby od pana Jacka nie mamy w tej chwili 

podania. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie ma.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - tutaj pani która zajmuje się umowami. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - gospodarką nieruchomości właśnie, upływa termin 

wynajmu dla pana Flisa 30 września 2015 roku, a oczywiście rozpatrywane było w 2014 roku 

w sierpniu, lipcu kiedy było składane podanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - na ten rok jest podanie, czy nie ma? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie ma. 

Radny Ignacy Janczuk - znaczy do końca września jest.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - do końca września jest, ale chodzi mi o to 

czy nowe jakby wpłynęło? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na ten moment nie ma pana Flisa podania, na tą sesję.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale jest jeszcze czas, bo jest dzisiaj 25 

września, dlatego ja myślę że musimy się wstrzymać.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dlatego podania opiniowane są zawsze na sesji, bo taka 

jest u nas zasada.  

Radny Ignacy Janczuk - no to będzie na następnej sesji podjęcie.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak, w każdym bądź razie nie będziemy w tej 

chwili. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - czyli pan Flis miesiąc czasu nie płaci czynszu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak proszę bardzo. 

Radna Zofia Marczuk - odnośnie wytyczenia drogi dojazdowej do posesji pani Szlakiewicz, 

bo była znowu u mnie i pytała.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, była przedwczoraj komisja. Pani Szlakiewicz pytała, 

komisja zrobiła oględziny, jest protokół do spisania. Byli Ci Państwo, pani Szlakiewicz nie 

przyszła, w tej chwili sytuacja taka była, że nie zastawiają tej drogi, nie przeszkadzają że tak 

powiem w dojeździe do posesji pani Szlakiewicz. Pani Szlakiewicz nawet przywiozła węgiel 

tą droga, dojechała pod bramkę, zsypany został. Pani Szlakiewicz tą drogę wytarła, także na 

razie uważam że nie ma konfliktu, czy dalej iść w temat i tak jak mówiłem nadawać stałą 

organizacje ruchu. Droga wewnętrzna, rysować linie ciągłą, bo to jest Szanowni Państwo 

droga w planach na mapie, która przylega do samych schodów. Ona idzie przy tych blokach, 

na całej długości bloków i ona ma 4 metry, żeby do sąsiada przejść  

Radny Ignacy Janczuk - ale panie wójcie mi się wydaje, że problem troszkę istnieje. Pani 

Szlakiewicz chce żeby było jasno to wytyczone, a nie że ktoś tam z łaski swojej dzisiaj nie 

zastawi samochodem. Ma być wytyczone jak jest droga i ma być przejezdna.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - pani Zosiu, ale pani Szlakiewicz była i pytała 

o co?  

Radna Zofia Marczuk - o to pytała, że była, że napisała pismo, tak żeby była droga 

wytyczona. Ona nic więcej nie chce. Jest w planach i żeby była droga.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja widzę następujące rozwiązanie, nie tyczenie, to trzeba 

zlecić  

Radna Zofia Marczuk - jest w planie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - projektantowi żeby zrobił stałą organizację ruchu i będzie 

wtedy namalowana linia ciągła, będzie napisane: droga wewnętrzna, będzie szerokość i 

wtedy, jeżeli ktoś zastawi, a ktoś wezwie policję, to jest pełnoprawne rozwiązanie. Nikt nie 

będzie ciągał, bo teraz narysować pas, postawić będzie problem   
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Radny Stanisław Maciejuk - tak chyba będzie trzeba zrobić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - wiecie dla mnie nie o to chodzi żeby policje 

wzywać, tylko o to, że jakby usankcjonować, jeszcze inaczej droga jest  

Radny Ignacy Janczuk - droga jest i jest niewidoczna.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - o to chodzi  

Radny Ignacy Janczuk - ona ma tam widoczność. Ale to trzeba zrobić, bo to się ciągnie już 

od pół roku, czy więcej? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale ten problem, ja myślę że to nie jest 

problem i powinniśmy to jak najszybciej rozwiązać. U pani Szlakiewicz była ta wizja lokalna 

no i jak to ma wyglądać według pani  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja uważam Szanowni Państwo bo było tak, pani 

Szlakiewicz rozmawiała z półtora tygodnia temu, przyniosła kolejne podanie. Byliśmy na wizji 

lokalnej, zostało ustalone co i jak, zostało w tej chwili, bo Ci Państwo podpisali protokół tak 

jak było ustalone. Pani Marysia nie podpisała, pani Marysia chce Szanowni Państwo żeby 

tam była droga. Sposobów może być dużo, tak jak mówię, narysować linię ciągłą, białą nie 

ma problemu, ale z punktu widzenia prawnego najlepszym rozwiązaniem jest to, droga 

wewnętrzna żeby dać jej organizację stałą, bo pani Szlakiewicz jeszcze mówiła, ona by 

chciała tą drogę, żeby ona się wyróżniała. Nie rujnować to co ludzie zrobili, tylko narysować 

linię ciągłą, napisać: droga wewnętrzna, czy postawić znak drogowy. Jednocześnie pani 

Szlakiewicz mówi, najlepiej gdyby zrobić krawężnik nawet cienki i zrobić z 5 cm. Jak ta droga 

jest przy samych schodach, dlatego wiedząc, że nie będzie spokoju to najlepiej narysować 

stałą organizacje ruchu. Szanowni Państwo to powiem Państwu dokładnie, ludzie położyli 

kostkę na drodze nie występując z wnioskiem do wójta o położenie, to co ona mi każe teraz 

to rozebrać? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja nie wiem panie wójcie, ja nie wiem jak to 

rozwiązać, ale rozwiązać to trzeba i to szybko, bo to i tak już się ciągnie bardzo długo.  

Radny Wiesław Maciejuk - no to narysować jak wójt mówi i będzie najlepiej.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pani Szlakiewicz nie puści takiego rozwiązania, 

narysować. Powiem pani Maciejuk, żeby ściągnęła drogowca, przedyskutowała jak można 

zrobić żeby prawnie dokonać, złożyć do ośrodka że to jest droga  

Rady Ignacy Janczuk - gminna  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – lokalna, wewnętrzna, utwardzona  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - wiecie Państwo narysowanie linii to żaden 

problem, bo litr białej farby i pędzel to jest wszystko.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak musi być zrobione z duchem prawa bo pani Marysia 

powie niestety  

Radna Zofia Marczuk - a gdybyśmy krawężnik, to co nie zda egzaminu? 
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Radny Stanisław Maciejuk - krawężnik to już nie musi być 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no to trzeba drogowców, ale to trzeba 

naprawdę nie odkładać, tylko to zrobić, bo za chwilę znowu będziemy opisywani w gazetach 

czy tam gdzieś.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak jak pani Maria mówiła.  

Radny Ignacy Janczuk – bo ona ma problem i chce żeby był rozwiązany.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w tej chwili już nie ma problemu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy stworzyć ja chciałabym  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, Szanowni Państwo był problem, bo byłem, 

zastawione to było. W tej chwili tak jak mówiłem, bo mam informacje, widziałem przyjechał 

samochód z węglem, wjechał tą drogą wewnętrzna, zsypał. Powiem Państwu szczerze 

droga wewnętrzna kończy się na granicy działki między jedną działką, a drugą. Ona nie 

prowadzi tam aż za płotu pani Marysi. Ma na wysokości tej drogi zrobioną furtkę, no najpierw 

otwiera i jedzie, ale węgiel akurat ma jest furtka tam, a zsyp jest 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale panie wójcie, pan wójt tak mówi, że radni 

już w ogóle nic nie wiedzą. Tam jest droga wewnętrzna, która dochodzi do wszystkich 

budynków, do wszystkich mieszkań i ta droga do pani Szlakiewicz dochodzi do schodów  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jak to nie  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – oczywiście, że nie  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - do schodów  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk  - do granicy działki  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - do schodów  

Radny Tadeusz Ilczuk – zagrodziła, ona zagrodziła od strony  

Radna Zofia Marczuk - ale z tej strony.  

Radny Ignacy Janczuk - pan wójt szanuje futryny, bo zaraz trzeba będzie 50 zł na wymianę 

drzwi, proszę zwrócić uwagę.  

Radny Tadeusz Ilczuk - ale to przeciąg. 

Radny Ignacy Janczuk - jaki przeciąg? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - każdy problem zaczyna się od bzdury i 

potem urasta do ogromnego.  

Radny Ignacy Janczuk - masz rację pewną tylko wtedy, kiedy nie ma odpowiedniej tam 

interwencji na samym początku, to się robi to co jest.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy ja myślałam, że to jest sprawa 

załatwiona, bo tam była komisja z panem wójtem, z panią Ireną chodzili. Mieszkańcy byli, 

myślałam że oni do jakiegoś porozumienia już doszli i to jest sprawa załatwiona.  

Radny Ignacy Janczuk - bo ta pani np. mówiła, że  

Radna Zofia Marczuk - nie dostała odpowiedzi, też miała  

Radny Ignacy Janczuk - ona chciała może te mieszkanie sprzedać, bo ona ma jakieś inne 

plany i jak teraz ma sprzedać  jeśli tu jest nieuregulowana sprawa. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska -  wiesz Ignacy, sprawa jest uregulowana jak 

najbardziej, bo tam droga jest. No jak nie ma? To jest tylko kwestia tego, że kiedy pani 

Marysia chciała tam zwalić węgiel, nie puścili jej i się zaczęło. 

Radny Stanisław Maciejuk - były jakieś sprzeczki  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - były sprzeczki, no właśnie.  

Radny Tadeusz Ilczuk - trudno wytrzymać jest z tą panią, żeby było bez sprzeczek. 

Radny Ignacy Janczuk – słuchajcie, ktoś też bez pozwolenia ułożył kostkę? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no, ale ja o tym mówię, że droga dochodzi do 

schodów. Pani Szlakiewicz ze mną rozmawiała i przynosiła plany, dlatego ja wiem, że droga 

ta, która biegnie wzdłuż tych mieszkań dochodzi do niej do schodów. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a na wysokości schodów kończy się jej działka. Ostatnie 

schody to jest koniec działki. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no, ale takie plany dostała pozwolenie na 

budowę i takie są  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - żebyście widzieli jak na mapie jest. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale to jest sprawa do przedyskutowania. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła 

obrady XVII sesji Rady Gminy, o godzinie 13:25.  

 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczyła 

Marzena Gromysz                                                                   Elwira Hulińska            

 

 

 


