
PROTOKÓŁ NR XII/2015 

z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 18 sierpnia 2015 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Elwiry Hulińskiej 

– Przewodniczącej Rady Gminy. 

Obrady rozpoczęły się o godzinie  10: 30  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - witam Państwa bardzo serdecznie na 

nadzwyczajnej XII Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, na którą radni obecni na Komisjach 

wyrazili zgodę, wszyscy byli „za”. 

Następnie zapoznała z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
5. Podjecie uchwał w sprawie: 
- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018, 
- zmian w budżecie gminy na rok 2015, 
- wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
Gminy Stara Kornica, 
- uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece publicznej w Starej 
Kornicy, 
- nadania aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „ Gminna Biblioteka 
Publiczna w Starej Kornicy” i nadania jej statutu. 
6. Wnioski i interpelacje radnych. 
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 
8. Sprawy różne i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad sesji. 
 

Za przyjęciem głosowali wszyscy radni. Głosów "za" było 12. Przeciwnych i wstrzymujących 

się od głosów nie było. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w takim razie poprosimy, znaczy na wniosek 

pani radnej, która się trochę śpieszy, może najpierw zajmijmy się przegłosowaniem uchwał. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dobrze 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – pani Aniu, bardzo proszę.  

Ad.pkt.5.p.p. Uchwała Nr XII/50/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 18 sierpnia 

2015 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na 

lata 2015-2018. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. Skarbnik Anna Blondyk odczytała 

treść uchwały. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – czyli to są te zmiany ujęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy o których mówiliśmy na komisjach. 200.000,00 zł wprowadzone jest po 

stronie dochodów darowizny mieszkańców, na poczet kolektorów słonecznych. 794.160,00 

zł, dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007 – 2013. To dotyczy 

dochodów, natomiast w wydatkach: zwiększenie 41.003,00 zł, z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia pracowników oświaty 40.503,00 zł. Składki PFRON w administracji kwota 



500,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększono, o kwotę 953.157,00 zł, na budowę instalacji 

kolektorów słonecznych w gminie Stara Kornica. 

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

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

jednogłośnie.  

Uchwała Nr XII/51/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 18 sierpnia 2015                  

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

Skarbnik Anna Blondyk odczytała treść uchwały. 

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

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

jednogłośnie.  

Uchwała Nr XII/52/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 18 sierpnia 2015                  

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej Gminy Stara Kornica. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały.  

Radna Ewa Szydłowska – a ja mam jeszcze pytanie. Ja bym chciała żeby wójt powiedział 

parę zdań o tym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, jak on to widzi, kto to będzie 

organizował? Bo tam jest też wizja rozwoju gminy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – znaczy się tak jak było wcześniej w budżecie 

zabezpieczone środki na wykonanie tego planu, okazuje się żebyśmy mieli komplet to musi 

też być wyrażenie zgody przystąpienia. A wykonanie Planu Niskoemisyjnego, powiem pani 

tak, będzie podlegał zaopiniowaniu Dyrekcji Ochrony Środowiska i przyjęcie przez radę 

Gminy. A przeprowadzi to i wykona firma, która zostanie wyłoniona w drodze zapytania 

ofertowego. 

Radna Ewa Szydłowska – dobrze to, co to jest ten plan? Co on ma zawierać? Co obejmuje? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – obejmuje OZE, czyli energia odnawialna, piece, pomiary, 

zanieczyszczenie środowiska, bo w tym programie ma być wyliczony wskaźnik aktualny, 

jeżeli chodzi o emisje i wskaźnik docelowy jaki gmina osiągnie.  

Radna Ewa Szydłowska – dobrze wskaźniki. Ale też jest taki punkt, inwestycje w gminie 

związane. Po co jest ten Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Po co to się opracuje? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – po to, że on będzie wyznaczał kierunki inwestycji na lata 

objęte z planem.  

Radna Ewa Szydłowska – czyli tam będą też zawarte jakieś inwestycje w gminie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie to będzie. Nie będzie napisane konkretnie,          

co trzeba robić, tylko jakie będą zadania wynikały do zrobienia w ramach tego planu,           

że przykładowo energia ze źródeł odnawialnych, tak? Przejście mieszkańców                      

np. z ogrzewania węglowego na ogrzewanie inne, bo to jest emisja. Tylko będzie informacja, 

że w gminie to jest tyle i tyle gospodarstw, które używa węgiel, a jak nam się zmniejszy 

emisja, to należy przeprowadzić modernizację nośnika ciepła. Wtedy czy to gmina czy osoba 

fizyczna będzie mogła starać się o dofinansowanie do tych przedsięwzięć inwestycyjnych.  



Radna Ewa Szydłowska – czyli to jest bardzo ważne, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radna Ewa Szydłowska – czyli po tym, żeby coś skorzystać z jakichś funduszy, to jest to co 

będzie zawarte. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to, co mówiłem kiedyś. Trzeba ten plan zrobić, ponieważ 

w okresie planowania 14-20, ubiegając się o środki zewnętrzne, dofinansowanie. To będzie 

wymóg, że gmina posiada taki plan.  

Radna Ewa Szydłowska – w jakim terminie to będzie sporządzone? Do kiedy i w jaki sposób 

to będzie przedstawione nam radnym, żebyśmy ewentualnie mogli no, nie wiem coś jeszcze 

się wypowiedzieć na ten temat, jeżeli my mamy to zatwierdzić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to znaczy się firma, tak jak przygotowałem dokumenty     

do wystawienia firmom, żeby się zgłaszały do tego przedsięwzięcia w zapytaniach ofertowej 

na stronie. To jest, że pierwszy etap do końca września mają jakiś tam szkielet przedstawić, 

a z opcją taką, że do końca roku mają wykonać kompleksowo. Rozliczenie nastąpi                   

i przyjęcie, dopiero po dokonaniu odbioru. Nie od tej firmy, która zostanie wyłoniona 

protokołem odbioru dopóki zatwierdzi pozytywnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

i przyjmie Rada Gminy.  

Radna Ewa Szydłowska – w jaki to sposób będzie przedstawione dla radnych, żebyśmy 

mogli w to, się wgłębić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to widzę na zasadzie takiej, jeżeli będzie już 

przygotowany ten plan, program to roześlemy wszystkim radnym do zapoznania się. Nie na 

3 dni czy 7 dni przed posiedzeniem rady, tylko z chwilą, gdy zostanie wykonany do 

pozyskania już. 

Radna Ewa Szydłowska – my, jako radni nie jesteśmy, że tak powiem wykształceni w tym        

o to kierunku, żeby to odczytać.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radna Ewa Szydłowska - czy wójt widzi potrzebę, żeby po prostu ktoś nam to w jakiś sposób 

opracował z pracowników, jeżeli czegoś nie będziemy rozumieć albo w ogóle? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tzn. powiem pani tak, jak nadmieniłem, ten Plan 

Niskoemisyjny, on z zapisów prawa będzie sprawdzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska. Będzie sprawdzony przez firmę, która takie rzeczy opiniuje. I tak samo 

nawiązując, jeżeli firma robi jakąś inwestycję i wymagany jest raport na oddziaływanie         

na środowisko, to taki raport przekłada firma do nas. Ja odsyłam do RDOŚ, RDOŚ              

to sprawdza w różnym zakresie, w różnych dziedzinach i opiniuje, czy akceptuje czy nie. 

Radna Ewa Szydłowska – ale czy RDOŚ, czy te inne środowisko wie, jakie są potrzeby 

gminy?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to będzie wynikało z tego raportu, że mamy tyle i tyle, 

powiedzmy, czego? Kotłowni takich węglowych, czy takich. Czy tyle używamy energii 

elektrycznej, czy taka jest moc itd. 



Radna Ewa Szydłowska – i to będzie wchodziło też np. modernizacja oświetlenia, 

termomodernizację różnych budynków? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, bo to się z tym wiąże. Energooszczędne, czyli 

wymiana oświetlenia na energooszczędnego, jeżeli chodzi o emisje niskoemisyjne. I tak 

samo wiąże się z budynkami itd. Nie odpowiem pani w tym momencie, czy to dotyczy 

budynków bytowych czy gospodarskich.  

Radna Ewa Szydłowska – takich i takich. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no. 

Radna Ewa Szydłowska – to tylko tyle. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dziękuję. 

Radny Mateusz Leszczyński – ale czy to się wiąże z emisją CO2? Czy coś więcej,                  

o wymianę pieca? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie odpowiem panu 

Radna Ewa Szydłowska – no właśnie. Czy Państwo widzicie, że nam trzeba więcej 

informacji, to jest bardzo ważne. 

Radny Mateusz Leszczyński – dofinansowanie do pieca, do CO2, przykładowo. Ile było 

dofinansowania na kolektory fotowoltaiczne. Taka rozpiska, ile np. mieszkańcy musieliby 

dopłacić np. do pieca, a ile do kolektora? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, ja powiem panu tak inaczej. To jest plan, ja Państwu 

powiem, na zasadzie takiej. Jest strategia Polski, jest strategia województwa i inne. I oni 

zapisują w strategii w planie, co będzie trzeba zrobić na przestrzeni ostatnich 5 - 10 lat. 

Właśnie w kontekście dostosowania tutaj do norm, przepisów obowiązujących w Państwie 

czy Europie, tak? I on ma nakreślić po prostu, jaki jest stan faktyczny. 

 Radna Ewa Szydłowska – tak, tylko trzeba, sprawdzić z planem zgodność. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, tylko wie pani, co. Jak powiem też, bo to przecież tak 

jak samorząd robi. Ten plan, na pewno nie będzie zawierał opisu takiego, nie wiem,             

co azbest mieliśmy, raport azbestu, co zbieramy. Była Komisja, no to przy azbeście 

pojechała fizycznie, zinwentaryzowała u każdego gospodarza, u każdego mieszkańca. Teren 

zapisała, na jakich budynkach, gdzie, jaka powierzchniach, itd. Tutaj, jeżeli będzie robiony 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, to oni tylko pewnie wskażą kierunki. Oni nie zrobią 

dokumentacji planu szczegółowego, na każde gospodarstwo, budynek indywidualnie. Oni 

zbiorą tylko informacje. Pewnie będą pytać, jakie są tu urządzenia. Czy elektryczne, czy ile 

mocy mają, czy etc, tak? A plan taki, jaki będzie gmina miała, to daje wytyczne kierunki 

działania. 

Radna Ewa Szydłowska – panie wójcie, a co to jest Gospodarka Niskoemisyjna? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czyli obniżenie emisji dwutlenku węgla i etc., zużycia 

zapylenia, tak? To się mówi o odejściu od węgla tylko o pozostaniu przy wiatrakach. Widzi 



pani, nawet nie wiem czy też w gospodarce niskoemisyjnej będą przykładowo brane pod 

uwagę samochody osobowe, ciężarowe. One też, CO2 wydalają, tak? 

Radna Ewa Szydłowska – transport, odpady, przemysł, usługi i budynki publiczne                   

i mieszkalne i gospodarcze. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja bym proponowała, żeby zakończyć          

na dzisiaj, bo my tu już więcej nie wymyślimy. 

Radna Ewa Szydłowska – tak. Ale tylko moje pytanie wynikało z tego, żeby na to zwrócić 

uwagę, żebyśmy radni nie zostali z tym planem, niewiadomo jak to przeczytać i co z tym 

zrobić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak, ja mam taka propozycję. Panie wójcie, 

bo przeciągamy. Ja mam taka propozycję, firma, która będzie to robiła, będzie wyłoniona       

w drodze przetargu? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i jakieś dane do tego, będzie musiała 

zebrać. Więc przed opracowaniem tego planu, poprosimy żeby przyszli na radę i żeby po 

prostu 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jak najbardziej 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – po prostu tak dowiemy się, o co chodzi.      

Bo może być tak, że my sobie tym planem krzywdę możemy zrobić. 

Radna Ewa Szydłowska – tak, no właśnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do tego zmierzam zapisuje to, na zasadzie takiej  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – że będziemy musieli zmienić na przykład.  

Radna Ewa Szydłowska – i na ile taki plan będzie wiążący? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w takim razie możemy przystąpić                 

do głosowania? 

Radna Ewa Szydłowska – tak. 

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

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

jednogłośnie.  

Uchwała Nr XII/53/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 18 sierpnia 2015                  

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Starej Kornicy. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. Przewodnicząca 

Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały.  



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

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

jednogłośnie.  

Uchwała Nr XII/54/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 18 sierpnia 2015                 

w sprawie utworzenia Gminnej Bibliotece Publicznej i nadania jej statutu. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – podstawa prawna jest taka sama, więc 

pozwolicie, że już drugi raz nie będę czytać. W tym statucie, którzy Państwo dostaliście 

wprowadziliśmy, wprowadzamy zmiany. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na wniosek referatu prawnego, który wprowadził               

te zmiany, jak macie Państwo tą wersję swoją, ja bym proponował pani Elwiro przeczytać tą 

wersję po zmianie, albo tylko powiedzieć, w którym miejscu może o tak. Znaczy tak,              

ja powiem Państwu tak, akt utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kornicy, to jest 

pierwszy dokument, nie? Tu podlegał zmianie tylko pkt 5 źródłem finansowania i działalności 

biblioteki jest dotacja, 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – pkt 5 biblioteka jest finansowana z dotacji 

udzielonej z budżetu gminy, z innych dotacji celowych, z dochodów własnych, darowizn od 

osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł, tak?  

Radna Ewa Szydłowska – to w gospodarce finansowej? Jaki to punkt? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie to jest akt utworzenia, w akcie 

utworzenia. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest przypisane, bo tutaj była uwaga, żeby przepisać 

zapis dosłownie, który jest zawarty w paragrafie 13 ust. 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – po prostu my w tej chwili zastosowujemy to, 

co nadzór prawny nam zalecił, żeby było tak jak trzeba. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – teraz przechodząc do statutu 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i dalej, w statucie, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – paragraf 5, podlega wykreśleniu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak, w statucie, po prostu kończy się na 

paragrafie, postanowienia ogólne kończą się na paragrafie 4. Nie ma paragrafu 5. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – rozdział 3 

Radna Ewa Szydłowska – czyli co, nie ma że używa pieczęci, tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie. Kazali to wykreślić, także bez tego.      

Bo to jest rzecz oczywista, zdaje się. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – oczywista, tak. 



Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – że tego nie ma. Dalej w paragrafie, rozdział 

III organy biblioteki i jej organizacja. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tutaj kierownik pracujący, powinien posiadać odpowiednie 

kwalifikacje do zajmowanych stanowisk określonych w odrębnych przepisach. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to jest wykreślone. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czyli pkt 4 wykreślony, bo to z automatu odgórne przepisy 

nakazują, żeby mieć te uprawnienia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – następnie w rozdziale IV gospodarka 

finansowa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w paragrafie 3 też, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w Gospodarce Finansowej, wykreślone, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a, biblioteka jest finansowana z dotacji udzielonej              

z budżetu gminy i z innych dotacji celowych. To taki ma być zapis. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - z dochodów własnych, darowizn od osób 

fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. Na ostatniej stronie w paragrafie 13, punkt 1.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bo tutaj Państwu tak skrótowo powiem, tak jak mieliśmy 

biblioteka jest finansowana ze środków budżetu gminy, a ma być zapis: biblioteka jest 

finansowana z dotacji udzielonej z budżetu gminy.  

Radna Ewa Szydłowska – ale czy właśnie, czy można dodać, bo do zadań biblioteki należy.    

I tu nie ma punktu, że tu jest jakaś informacja. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to teraz dalej idźmy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – rozdział IV, tutaj jest w pkt 3 podstawą gospodarki 

finansowej bibliotek stanowi roczny plan działalności instytucji. To taka wzmianka                    

i postanowienia końcowe. Paragraf 14 jest wykreślony, a wracamy teraz do paragrafu 7 do 

zadań biblioteki, tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale jak to jest. Ale w paragrafie 14                  

w postanowieniach ogólnych mamy: zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane         

w trybie określonym dla jego nadania, także, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to wykreślone.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy normalna sprawa, jeżeli jest ktoś 

organem prowadzącym, tak jak my Rada Gminy mamy prawo do wglądu i do ingerencji        

w ten statut, no statut zawsze można zmienić. Dla mnie logiczne. 

Radna Ewa Szydłowska – co to znaczy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – że to nie jest rzeczy zapisane raz na wieki, tylko można      

w nie ingerować. 



Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – statut, jak my go nadaliśmy                             

i przyjęliśmy, tak moim zdaniem to my go możemy zmienić. Jeszcze w paragrafie                   

wprowadzimy zmiany. Wprowadzenie sprawozdawczości określonej przepisami prawa          

i współpraca, następny ze środowiskami twórców i artystów oraz organizacjami 

pozarządowymi w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury.  

Radna Ewa Szydłowska – i jeszcze proszę odnośnie tej rady bibliotecznej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to, przy bibliotece mogą działać koła 

przyjaciół biblioteki w paragrafie12 zgodnie z obowiązującymi przepisami. I przy bibliotece 

może działać Rada Biblioteczna, która jest organem w charakterze doradczym                         

i opiniotwórczym biblioteki. I zadania rady opiniowanie planów działania oraz planów 

finansowych biblioteki. To będzie musiało wrócić, bo te nasze zmiany nadzór prawny będzie 

musiał przeczytać i się do nich ustosunkować.  

Skarbnik Anna Blondyk – wtedy tylko i w tym zakresie. 

Radna Halina Bardadin - po naniesieniu zmian, to musi wrócić do weryfikacji i do 

zaopiniowania. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dlatego opiniowanie planów działalności 

oraz planów finansowych biblioteki, wyrażenia opinii. Kierowanie wniosków i istotnych spraw 

związanych z działalnością biblioteki. Doradzanie w zakresie opracowania nowych form 

prowadzenia działalności. Pomoc w pozyskiwaniu pozabudżetowych źródeł finansowania. 

Radę biblioteczna powołuje wójt na okres 4 lat. Rada składa się z 5 osób powołanych            

z pośród kandydatów przedstawionych przez kierownika. W skład rady wchodzi po jednym 

przedstawicielu. W komisji Rady Gminy właściwej w sprawie miejscowego środowiska 

twórców, środowiska czytelników, zaangażowanych w życie, szkoły stale współpracującej       

z biblioteką, stowarzyszenia prowadzącego na terenie gminy działalność w zakresie kultury.  

Rada wybiera z pośród swojego przedstawiciela przewodniczącą. Członkowie rady pełnią 

swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia z tego tytułu. Pierwsze posiedzenie 

rady zwołuje wójt w ciągu 30 dni, od daty jej powołania. Kolejne posiedzenia rady zwołuje jej 

przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek kierownika. W posiedzeniu rady 

uczestniczy kierownik biblioteki. Ja bym jeszcze dodała punkt jak tutaj już jesteśmy, że 

posiedzenie rady może być zwołane. Bo ilu będzie członków tej rady?  

 

Radna Ewa Szydłowska – pięciu. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – pięciu? No to przynajmniej na wniosek 3 członków 

rady. Bo tak to zawsze się odbywa. Ale panie wójcie, jeżeli te zmiany wprowadzimy w tej 

chwili to ten statut będzie musiał wrócić do Nadzoru Prawnego? To my tego nie możemy 

dzisiaj uchwalić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, nie. Ja widzę rzecz następująco. 

Owszem, rada niech przyjmie te wnioski, one zostaną wprowadzone do tego statutu               

i Departament Prawny wypowie się, czy można wprowadzić, czy nie? Jeżeli powie, że nie to, 

co mam wtedy z tym fantem zrobić? 

Radna Halina Bardadin – jeżeli nie, to wtedy wrócimy do tej wersji. No nie możemy?  



Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – o to chodzi, że później trzeba zrobić następne 

posiedzenie i uchylić statut do wersji, która została uzgodniona. 

Radna Halina Bardadin – nie będziemy uchwalać tego dzisiaj panie wójcie. 

Radna Ewa Szydłowska - trzeba to sprawdzić, dlaczego nie?  

Radna Halina Bardadin – ale Ewa to nie ma sensu. Jeżeli wprowadzamy, my uchwalimy 

statut, który jest teraz opracowany i który jest w programie Sesji, tak? Te zmiany, które 

zaproponowałaś, wprowadzimy do statutu, a jak rada, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to ja proponuję, że w tej chwili nie 

uchwalamy tego. To z tymi zmianami do Nadzoru Prawnego, jak wróci, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja powiem Państwu tak, ten temat się ciągnie, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – gdybyśmy teraz uchwalili, to za chwilę 

musielibyśmy uchylać tą uchwałę i uchwalać następną, co jest lepsze? 

Radna Halina Bardadin – nie uchwalać dzisiaj. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – planowana jest Komisja na 28 sierpnia, czy Komisja może 

uchwalić? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie, nie może. A wójt zobowiązał się,            

bo to tak ciągnie się bardzo długo.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, ta sprawa już się ciągnie od 

dłuższego czasu. Urzędy nękały mnie już od dłuższego czasu. Ja dałem słowo, że do końca 

sierpnia uzgodnimy z radą, 

Radna Ewa Szydłowska – to, dlaczego wójt to zostawił znowu na ostatnia chwilę?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę? 

Radna Ewa Szydłowska – dlaczego wójt znowu zostawił na ostatnią chwilę?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bo było tyle dylematów i tyle wersji jak do tematu podejść.  

Radna Halina Bardadin – ale my musimy to do końca sierpnia uchwalić? Nie możemy tego 

odłożyć do końca września? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – po prostu zwołamy jeszcze jedną radę do końca 

sierpnia.  

Radny Stanisław Maciejuk – ale ewentualnie później jakieś zmiany mogą być, co? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja nie wiem, czy nie byłoby lepiej, najpierw przyjąć,            

a później 

Radna Ewa Szydłowska – to jest pierwsza nasza instytucja kultury, to jest poważna sprawa.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, ale ja inaczej zapytam. Nie ma w tej chwili tej pani,    

bo chciałem zadzwonić. Ja bym wnioskował, uchwalić najpierw w takiej wersji, jakiej jest 



żeby przyjęli, ale ja bym tematu nie zamykał. A jednocześnie wystąpić do nich z tymi 

uwagami, jeżeli ona to puści, to wtedy przyjmujemy drugą. 

Radna Ewa Szydłowska – nie, nie, ale, po co? 

Radna Halina Bardadin – wstrzymujemy, wprowadzamy zmiany, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wprowadźmy ze zmianami. Jeżeli, jeżeli no 

będziemy mieli uchwalona do końca sierpnia. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ze zmianami? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jeżeli oni zechcą po prostu uchylą, wtedy, 

Radna Halina Bardadin – wrócimy do tej wersji.. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dobrze, tak przekaże do Departamentu Prawnego,          

że to co uzgodnione, rada postanowiła żeby takie sprawy dopisać. Tylko od razu trzeba 

byłoby dopisać Rada Biblioteki pracuje z kim, żeby było wiadomo, jakie instytucje na terenie 

gminy działają, kogo informuje, bo zapis taki, że kultury, 

Radna Ewa Szydłowska – a ja myślę, że nie potrzeba no, bo przecież różne organizacje 

powstają nowe, albo po prostu zamykają działalność, no to jak można,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mi chodzi o to, że wchodzą po jednej przez komisje, tak? 

Ja chce zapytać Państwa w skład rady wchodzi po jednym przedstawicielu. Komisje Rady 

Gminy, tak? Mogę zapytać panią? 

 Radna Ewa Szydłowska - tak 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Komisja Rady Gminy właściwa w sprawach kultury musi 

być wiadomo, że tutaj chodzi o komisję kultury. 

Radna Ewa Szydłowska - tak 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – miejscowego środowiska twórczego.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – twórców. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – twórców. My mamy zarejestrowanych? Ja nie wiem 

właśnie, o to chodzi.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – muszą być zarejestrowane? 

Radna Ewa Szydłowska - tak 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja nie wiem właśnie. Środowiska czytelników 

zaangażowanych w życie biblioteki.  

Radna Ewa Szydłowska – no to chyba jasne.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – szkoły stałe bibliotek, to mamy szkołę, nie ma problemu. 

To mamy do kogo się zwrócić, żeby delegował. Zamysł mój jest taki, żeby tworząc tą radę, 



bo ja widzę z tego, że muszę powołać. Żebym ja mógł wystąpić do, z pismem do instytucji, 

żeby oddelegowali kogoś, no. Teraz, jeżeli ja wystąpię z pismem do, 

Radna Ewa Szydłowska – to znaczy jest taki punkt, że to kierownik przedstawia wójtowi 

kandydatów. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – kierownik, to kierownik przyjdzie do pana wójta. Panie 

wójcie, jak ja mam wybrać przedstawiciela środowiska twórczego?  

Radna Ewa Szydłowska – to kierownik, tylko ma książki wydawać i tak pensję bierze za to. 

Prawda? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – stowarzyszenia, co to jest? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – stowarzyszenia prowadzącego na terenie 

gminy  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – działalność w dziedzinie kultury. Rada wybiera ze swojego 

grona, chodzi o te 5 punktów o te środowiska twórców, czytelników  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja to bym te działania na rzecz kultury, jakoś 

inaczej napisała powiem szczerze, bo który ma w statucie,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja mam taką propozycję. Szanowni Państwo, bo my 

zgodnie.. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to ktoś, kto ma w statucie, działanie na rzecz 

kultury, każdy ma. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – chodzi o to żeby miał wójt, czy ta osoba, miała z kim się 

komunikować.  

Radna Ewa Szydłowska – Przewodniczący Rady Bibliotecznej będzie wybierany. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, ale żebyśmy my mieli Przewodniczącego Rady,          

to musimy najpierw wybrać przedstawicieli. Mogę zajść do pani Czesi zapytać, jak się pisze 

czy tam miejscowy twórca, tak? Ale to lepiej byłoby jakby zadecydowali, przez kogo, tak?  

Radna Ewa Szydłowska – to nie może być, przez kogo, bo jeżeli my to doprecyzujemy, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie. Na zasadzie, przez kogo, to nie. To już jakby na 

stronie, żeby kierownik biblioteki występuje o zgłaszanie się twórców lokalnych do 

Radna Ewa Szydłowska – ja powiem tak, z palca tego nie wyssałam, tylko po prostu ze 

statutu, a że tworzy się pierwsza w zasadzie ta Instytucja Kultury w naszej gminie gdzie 

jesteśmy ułomni w tej kwestii, dlatego uważam, że to jest potrzebne. Bo statut w obecnej 

wersji to po prostu, biblioteka to nie jest na chwilę obecną tylko wypożyczalnia książek. Tym 

bardziej słyszeliście, co pani dyrektor powiedziała, to młodzież nie czyta. Więc trzeba            

ją w jakiś sposób zachęcić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – i nie będzie czytać. Wie pani, co? Ja tylko powiem 

informacyjnie, tu pani przyjeżdżała, rozmawiałem. Ja się śmiałem, że taką bibliotekę jak ona 

chce tu wstawić, to faktycznie jest już nie na te czasy. Dla mnie marzy się biblioteka, gdzie 



są książki, gdzie jest dostęp informatyczny, gdzie można czytać książki internetowo, gdzie 

można ściągać, tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wypożyczalnia książek przez internet,         

no fajna sprawa. 

Radna Ewa Szydłowska – panie wójcie i właśnie po to jest potrzebna ta rada biblioteczna,    

te 5 osób, żeby każdy coś wniósł. Bo kierownik i wójt to jest po prostu 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a ja już wiem nawet gdzie można pytać, o jakie pieniądze 

żeby zrobić z prawdziwego zdarzenia bibliotekę z dostępem elektronicznym, że można dużo 

mieć książek tak jak mają biblioteki 

Radna Ewa Szydłowska – dobrze, bardzo dobrze. To jeszcze bardziej mnie to przekonuje, 

że jest potrzebna ta rada.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jak są biblioteki w dużych miastach, gdzie jest biblioteka 

wchodzi i czyta sobie na komputerze, tak?  

Radna Ewa Szydłowska – jest świetnie współpracować z wójtem. Wójt tu tak informacjami 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest taka rzecz, ja się dziwiłem tej pani, bo ona chce 

bibliotekę. Dla mnie na samym starcie ta biblioteka powinna być powiem Państwu, jeszcze     

o jedna rzecz wyposażona. Na starcie od razu powinien być komputer, program i kartoteki 

powinny być w komputerze, a nie w skrzyni, tak? Tylko się na raz, na starcie nie zrobi.  

Radna Ewa Szydłowska – są pieniądze i można robić.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no nie ma teraz pieniędzy. 

Przewodnicząca Komisji Halina Bardadin – czyli co robimy? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ponieważ rady nie będzie do końca sierpnia. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przyjąć z tymi poprawkami, najwyżej uchylimy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – także, kto jest za przyjęciem, za uchyleniem 

najpierw. Uchylaliśmy już, czekaj, bo ja już. Teraz, kto jest za przyjęciem uchwały                   

z poprawkami, o których rozmawialiśmy. Chociaż ja uważam, że inaczej to powinno 

wyglądać.  Bo powinniśmy powołać Gminne Centrum Kultury, a nie bibliotekę samą. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no nie można tego zapisać prawnie i tak już, 

Radna Ewa Szydłowska – ale taka biblioteka to też 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przegłosujcie Państwo, ja jeszcze powiem swoją tą 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja powiem tak. Fizycznie te wszystkie książki 

żeśmy spakowali. Z grubsza wysprzątali to pomieszczenie, jako stowarzyszenie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak i przyjdzie teraz bibliotekarka, którą trzeba znaleźć        

z uprawnieniami, bo ta co pracuje w szkole, ona powiedziała, że tego nie będzie robić.  



Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – także fizycznie żeśmy pracowali przy tych 

książkach.  

Uchwałę ze zmianami przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. 

Głosów „za” było 12, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwała została 

podjęta jednogłośnie.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, pani zadała, dlaczego wójt w tej chwili 

o tym mówi? Ale ja rozmawiałem, prawnicy, ja chciałem, co innego Szanowni Państwo 

zrobić. To przekonali, że jednak musi być nazwa Biblioteka Gminna. Tam będzie jeszcze 

temat. Ja chciałem to powiązać z Centrum Informatyzacji Kultury. Już jakby nawet                

te komputery, co przyszły, no niestety, ale prawnie musi być nadany statut i funkcjonować 

Gminna Biblioteka Publiczna.  

Radna Halina Bardadin opuściła obrady sesji o godzinie 11:20. 

Radna Ewa Szydłowska – ale w zadaniach nie wyklucza współpracy?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – współpracy? Tak, ale mi chodziło o strukturę 

organizacyjną, kierownictwo, księgowość. Powołanie biblioteki Szanowni Państwo, to nie jest 

tylko zapis, to musi mieć biblioteka swoją strukturę, tak? Swoją strukturę musi mieć. A mi się 

aż marzyło żeby zrobić Centrum Informacji Kultury, a w kulturze ma być biblioteka, tak?  

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

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Dziękuje              

za przychylenie się do wójta wniosku, bo sprawa rzeczywiście jest pilna. Poszedł przetarg 

już w tej chwili na, na drogę w Rudce, tam jeszcze są sprawy techniczne. Szanowni 

Państwo, niestety, ale to nie jest tak łatwo w planie przestrzennym jest napisane, że a to jest 

objęte planem przestrzennym i tam jest droga jednak szerokości 5 metrów. Ja prawidłowo        

to zrobiłem, bo złożyłem na pierwszy etap 3 metry. No nie będzie, ale niestety budownictwo 

nie chciało przyjąć zgłoszenia i pozwolenia. Po prostu to musiało być spełnione wymogi 

zgodnie z planem przestrzennym, czyli podzieliłem zadanie i niech to zostanie między nami 

na dwa etapy. Pierwszy etap robię pas jezdni 3 metry, drugi etap w jakiejś tam perspektywie 

dalszej poszerzenie do zapisów wynikających z planu przestrzennego,                                 

do zagospodarowania. Szanowni Państwo kolektory mamy już zabezpieczone. O suszy 

mówiłem Państwu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to asfalt będziemy robili o szerokości             

5 metrów. Tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jest zapisane w planie przestrzennym. Ale w tej chwili 

zostanie zrobiona droga o szerokości 3 metry, tak jak pozwala pas drogowy. Plan 

przestrzenny,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale się wójt zobowiązał, że zrobi szerzej? 

Radny Mateusz Leszczyński – panie wójcie, a co z tym FOGR-em, co na ostatniej sesji tak 

mało radnych zostało? 



Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do tego tematu trzeba też Szanowni Państwo wrócić,      

ale to może tak. O suszy Państwu mówiłem, pełnomocnictwa mam od właściciela drogi       

na złożenie dokumentacji wniosków na chodniki przy drodze wojewódzkiej 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to jest ta na cmentarz? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest ta na cmentarz, tak. Mam już pełną dokumentację     

i uzgodnienia techniczne. W tej chwili załatwiłem pełnomocnictwo, ja złoże dokumentację 

pełną do wojewody, do starosty o przyjęcie zgłoszenia. To składam i dalej walczę o ujęcie    

w budżecie 2016 roku na wybudowanie chodników przy drodze wojewódzkiej.  

Radny Mateusz Leszczyński – a jeszcze jedno pytanie? A co z tą firmą OMYA,                    

bo z sprzedaniem tej drogi to w końcu?. 

Wójt Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, po kolei. Otrzymałem 31 lipca z Ministerstwa 

Rolnictwa, jeżeli chodzi o ONW na terenie naszej gminy. Temat też jest pilnowany przez 

wójta, odpowiedź jest następująca Ministerstwa Rolnictwa, są badane w tej chwili gleby         

w całym kraju. Bierze się do badania klimat, glebę, ukształtowanie terenu, ekologiczno 

produkcyjne warunki działalności. Takie parametry będą brane pod uwagę o wytyczeniu 

nowych obszarów ONW na kolejne lata, a już Państwu czytam następne. Będą prowadzone 

inaczej przewiduje, że określenie obszarów, które spełnia zasady delimitacji źródeł 

rozporządzenia, zostanie zakończone w drugim kwartale 2016 r. Następnie, będą 

prowadzone konsultacje publiczne wyników tych prac z rolnikami, doradcami                           

i samorządowcami tak, aby można było je wdrożyć od 2017 roku.  

Radny Mateusz Leszczyński – czyli za rok dopiero będzie wiadomo co i jak?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy w ogólne dostaniemy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak w ogólne. Idą w tej chwili badania, to są wszystko 

dokumenty na poziomie Puław i to z całej Polski do Puław, w tych wszystkich parametrach 

do końca II kwartału 2016 roku. Później tak jak pisze Minister Rolnictwa, będą dyskusje, 

konsultacje publiczne, żeby wypracować ostateczne rozwiązanie. 

Radny Mateusz Leszczyński – czyli w 2018 roku będzie wiadomo, albo dostaniemy, albo nie 

dostaniemy?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tzn. to jeszcze konsultacje. Jakie obszary mogą być 

zaliczone, to inaczej powiem, konsultacje będą polegały na określeniu właściwych czynników 

do uznania.  

Radny Mateusz Leszczyński – a kto będzie w tych konsultacjach uczestniczył? Prosty 

Kowalski, czy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie no, prawdopodobnie wie pan, tak jak pisze Minister 

Rolnictwa, będą prowadzone konsultacje publiczne, wyników tych prac z rolnikami, no myślę, 

że nie z każdym rolnikiem, tylko z Izbą Rolniczą, z organizacjami rolniczymi, tak? Tak jak 

dyskutują, opiniują ustawy, rozporządzenia jakieś wprowadzają władze państwowe, tak? 

Również dalej konsultacje z doradcami, samorządowcami. Tutaj z naszego punktu widzenia 

to dobrze byłoby, jakby konsultacje z samorządami były przeprowadzone, np. tutaj dla rejonu 

tutaj naszego, czy nawet dla powiatu, tak, żeby przyjechali specjaliści ci, co to określają, 



badają to wszystko, żeby poszukali tutaj np. rolników czy samorządowców z całej gminy,      

bo wtedy, jeżeli byłoby to zrobione z samorządowcami, to przecież może pojechać i wójt, 

może pojechać ktoś z rolnictwa, może pojechać ktoś z rady czy z komisji różnej, tak? Żeby 

jak najwięcej osób pojechało, a w tym wiadomo, że i będą rolnicy, tak i oni będą zawierać 

głos właśnie merytorycznie w tej sprawie.  

Radny Mateusz Leszczyński – czyli tak suma summarum będzie wiadomo za 3 lata?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. To od razu było mówione jak wejdzie nowe ONW, to 

dopiero od 2018 roku, od początku. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o OMYA w tej chwili 

mam wniosek. Muszę dopisać wniosek, list intencyjny do Polskiego przesyłu gazu, bo też 

chcę uruchomić procedurę doprowadzenia gazu do Gminy Stara Kornica. Z opcją taką,         

że byłoby to pewnie robione w miejscowościach o zabudowie zwartej. Tak jak mamy tutaj 

kanalizację ściekową, tak gazową kroi się układ taki, tu już procedura przy udziale wójta 

pomocy została uruchomiona. OMYA wystąpiła z wnioskiem o doprowadzenie gazu do 

zakładu, a przy okazji można, że tak powiem i to będzie rachunek ekonomiczny pozytywny 

dla PGNiG czy przesyłu, żeby tutaj budować sieć gazową gazu ziemnego. Bo powiem 

Państwu szczerze dla samej gminy i wiosek przykładowo Kolonia Kornica, Stara Kornica, 

Szpaki Nowe, Stare, Nowa Kornica i jeszcze nie wiem, jakie miejscowości zwarte, nie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie budowaliby tego. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie pobudują, bo koszt budowy jest bardzo wysoki, a 

stopa zwrotu to jest dziesiątki lat.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale przykładowo, jak mają budować dla OMYA, to od razu 

może podłączą dla gminy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest właśnie ten zamysł wójta. Jeżeli, bo już OMYA 

złożyła wniosek do PGNiG o przygotowanie rachunku i dokumentacji, wyliczenie, po której 

stronie ma być. Także mówię i tutaj na spotkaniu u wójta, że jak oni złożą to ja składam list 

intencyjny, że też gmina ma być objęta tym programem. I teraz do Państwa pytanie i prośba 

właśnie, jaki obszar objąć i ilu mieszkańców, bo też się zastanawiam, też to muszę 

przemyśleć. No nie napiszę przykładowo, że Kornica Stara podłączy się do gazu 250 osób, 

tak? Bo po pierwsze, nie każdy się podłączy, a jak się podłączy to pewnie większość do 

kuchni gazowej, tak, ale takie ilości trzeba podać. Nie wiem, kto to mi zrobi, wyliczy, że tak 

powiem. Ile gospodarstw jest, ile jest domostw i jakiego rodzaju używaliby gazu, czy tylko 

kuchennego, czy tylko do centralnego? 

 Radny Mateusz Leszczyński – ale przepraszam, nie wiadomo jaka będzie cena gazu 

ziemnego?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a cena gazu ziemnego tak jak prądu jest na giełdzie            

i regulowana jest 

Radny Mateusz Leszczyński – przykładowo tak jak tu mówiliśmy przed chwilą o tych 

źródłach odnawialnych, emisji CO2 to jak ludzi będą chcieli podłączyć się do gazu ziemnego 

ogrzewanie, no to właśnie to jak będzie taniej dla ludzi.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie. To panu powiem, jeżeli rolnik ma w tej chwili piec 

na węgiel i przełącza się na gaz, to na pewno będzie mógł uzyskać dopłaty do wymiany 



Radny Mateusz Leszczyński – pieca. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  do wymiany, nie pan zaczeka.   

Radny Mateusz Leszczyński – bo to jest kwestia taka, co będzie taniej węgiel czy gaz?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  no to już my nie odpowie, ja nie odpowiem. Powiem panu 

szczerze, pogłoski chodzą już, baryłka ropy ma kosztować  niedługo w granicach 15 $. W tej 

chwili kosztuje w granicach 40-42$. To straty są na koniec roku, czy na początku roku            

w granicach dwadzieścia parę trzydzieści dolarów za baryłkę. Tak, że Szanowni Państwo,         

z gazem jest taka sytuacja, OMYA wystąpiła, była rozmowa z kierownictwem tutaj z tych 

regionów. Jak OMYA występuje, ja występuje z listem intencyjnym, żeby w ramach tego 

programu poprowadzić gaz dla mieszkańców gminy Stara Kornica. Chodniki, mam 

pełnomocnictwa wziąć pełną dokumentację, tylko służby muszą przygotować. Na razie będę 

się zajmować klęską. To w międzyczasie i dalej pozostaje wójtowi jechać do Urzędu 

Marszałkowskiego o włączenie tego do programu na 2016. Bo w 2015 w paragrafie to 

nigdzie nie było środków zabezpieczonych. No i ta sprawa klęskowa, to Państwu mówiłem. 

Sprawa ONW w toku. Rzecz, która trzeba by było Szanowna Rado ustalić, to tak jak 

rozmawiałem z Państwem wyszliście wcześniej Państwo na tamtej sesji. Będą nabory, to już 

na przełomie sierpnia i września w ramach PROW na lata 2014 -2020, na składanie 

wniosków na, Państwu mówię, budowę lokalnych dróg gminnych, lokalnych gminnych.        

To będzie nabór wniosków w ramach funduszu, czyli będą oceniane. I znowu Państwu 

powiem, to muszą być robione drogi, które spełniają określone normatywy. Czyli to musi być 

droga, która będzie miała szerokość ze 4, 5 czy 5 m. Jeżeli przystępujemy do tego 

programu, to ja nie zrobię przebudowy, czy budowy drogi o szerokości 3 metry. To muszą 

być drogi, które spełniają normatyw Polski, że droga ma mieć min szerokości ze 4, 5 czy 5 

metry, tak w określonych poboczach. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a nasza ile ma?   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 4,5 m pobocza chyba, nie chcę skłamać 4,5 szerokości 

asfaltu i pobocza muszą być po 0,5 metra tłuczniem twardym wysypane albo 5 metrów 

szerokości pas jezdni i tam też pobocze. A może być tak, że 4,5 metra ale muszą być 

mijanki, na to nie odpowiem.  

Radny Mateusz Leszczyński – ja mam takie pytanie w sprawie dróg jeszcze. Czy to nie lepiej 

by było, jak się robi asfalt na drogach, przykładowo u nas obrzeżami ściskać tak, żeby on się 

nie rozchodził? Bo jednak jest duża różnica jak nie ma, a są obrzeża na asfalcie z zewnątrz, 

on się nie rozchodzi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, ja panu odpowiem. Ja na radzie poprzedniej 

patrzyłem, budowanie drogi 3 metry, ona będzie niszczała szybko. Wie pan, dlaczego? Bo, 

koła które niosą cały ciężar, będą jeździły po krawędzi drogi tak?  

Radny Wiesław Maciejuk – brzegiem będą jeździły.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale nawet jak jest 5 metrów, są obrzeża a brzeg asfaltu on 

jest zaciśnięty, cała kostka jest, jak są obrzeża to on się nie rozchodzi.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to, co robili między Łosicami a Siedlcami drogi 

wojewódzkiej, to wstawili właśnie krawężniki, żeby ta część skrajna się nie rozsuwała tak? 



Na razie jest to stabilne, jechałem tutaj po naszym regionie, podobno zrobione dużo 

wcześniej, ale niestety już przy obrzeżach są zagłębienia i obrzeża są już pochylone, no. 

Także tu chyba nie ma złotego środka na to, że położymy obrzeże i 100 lat będzie ta droga 

leżała. Szanowni Państwo i trzeba się zastanowić, tutaj jak pani Elwira mówiła, był wniosek 

do radnych już dawno, ale nie wróciła informacja zwrotna, gdzie i jakie drogi byśmy zgłaszali 

w ramach tego programu, bo ja muszę znaleźć projektanta, zlecić mu, żeby zabrał się          

do zrobienia dokumentacji projektowej i kosztorysów. I też trzeba będzie zabezpieczyć środki 

w budżecie, na właśnie wykonanie tej części dokumentacji, tak?  

Radna Ewa Szydłowska – 600 metrów w Kazimierzowie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę? 

Radna Ewa Szydłowska – 600 metrów w Kazimierzowie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czego? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to jest właśnie to, co wójt mówił, bo 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – droga, ja Państwu powiem inaczej. To nie z FOGR,          

że piszemy, że rolnicy jeżdżą, że ileś osób mieszka. To będzie na zasadzie konkursu. Droga 

będzie, które dostaną dużo punktów.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – musimy wybrać takie drogi, które mają 

szanse.  

Radna Ewa Szydłowska – a jakie to kryteria? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a kryteria takie, że te drogi gminne to, są powiązane 

bynajmniej z drogami bynajmniej wyższej kategorii. Czyli ona musi być połączona z droga 

powiatową, wojewódzka itd. 

Radna Ewa Szydłowska – no jest połączona z droga powiatową, do wojewódzkiej dochodzi.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, a bezpieczeństwo, natężenie ruchu, firmy, instytucje, 

bo my jeszcze nie znamy kryteriów. 

Radna Ewa Szydłowska – ale czy gmina może współpracować z drugą gminą i złożyć 

wniosek?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. To jest 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy to jeszcze inne województwo,           

to jeszcze. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tutaj, to akurat tak  jak pisze dla lokalnych, czyli gminnych.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – także zastanawiamy się w tej chwili  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bo to jest nawet, podstawowe usługi na obszarach 

wiejskich 



Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - na jakie drogi gminne będziemy. Tylko już 

wiadomo, że te by przepadły. No ze względu na kryteria. Zastanówmy się, tylko zastanówmy 

się, żeby nie każdy ciągnął do siebie, bo to normalna sprawa, że każdy radny dba o siebie.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale to gminne drogi? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - gminne. Ale zastanówmy się, na jakie drogi 

te wnioski składać, żeby te wnioski przeszły, bo to nie jest tak, że nasze widzimisie.             

Po prostu są kryteria oceny i mniej więcej wiemy, co będą oceniać, żebyśmy takie drogi 

zgłosili, no bo to są zwroty pieniędzy. 

Radna Ewa Szydłowska – ale Stara Kornica gmina, gęstość zaludnienia jest taka jaka jest.     

I tu nie ma właśnie tam gdzie, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja nie mówię, ta czy tamta. Tylko mówię 

żebyśmy się naprawdę tak mądrze zastanowili. Które drogi, bo tam jest limit, panie wójcie, 

jaki jest limit?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  trzy miliony. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jest trzy miliony na te drogi.  

Radna Ewa Szydłowska – ale 1.000.000,00 zł, tak Euro? Wartość tego całego 

kwalifikowanego kosztu, nie może przekroczyć 1.000.000,00 Euro. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zamysł mój jest taki, trzeba wybrać 3 drogi i złożyć 3 

wnioski. Bo nie znajdę jednej drogi o całym ciągu, gdzie dzielimy na 3 lata wykonania.          

Po pierwsze, bo musi być jeden ciąg drogi, ja nie mogę robić powiedzmy w jednej 

miejscowości, jako pierwszy etap, w drugiej miejscowości, jako drugi etap, trzeciej 

miejscowości trzeci, to odpada. Bo myślałem w pierwszej wersji, że złożę jeden wniosek, na 

kilka dróg w gminie i podzielę sobie, że w 16 jedną robimy czy dwie, w 17 kolejną, w 18 

kolejną, tak? Dofinansowanie do tych dróg, tj., na poziomie 63%, w tym VAT jest kosztem 

kwalifikowanym. Maksymalna tam inwestycja jest 3.000.000,00 zł. Podwyższenie 

parametrów technicznych dróg istniejących bez zmian pasa drogowego.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- no, ale to nie można zrobić 3 drogi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –   no nie, to trzeba zrobić… 

Radna Ewa Szydłowska – ale beneficjentem jest gmina, ale związki gmin.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę?  

Radna Ewa Szydłowska – związki gmin mogą? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – związki gmin? 

Radna Ewa Szydłowska – tak. Beneficjentem jest gmina, powiat, związki  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mówimy o tym  

Radna Ewa Szydłowska – realizacja dróg lokalnych.  Ja mam w broszurze tak. 



Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Tam program na lata 2014-2020, tak?  

Radna Ewa Szydłowska – tak, 2014-2020. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zadanie dotyczyło drogi łączącej się z drogą wyższej 

kategorii, mówię zależy, jakie będą punkty, bo to będzie punktacja. Droga będzie łączyć 

jednostki osadnicze z drogą publiczną. Czyli musi być między różnymi miejscowościami          

i droga prowadzi do budynku użyteczności publicznej. To też są za to punkty, tak? Jeżeli 

będziemy robić gdzieś tam na skraju gminy, to niestety za to punktów nie będzie, tak.  

Radny Mateusz Leszczyński – to u nas nie ma takich dróg, żeby pomyśleć tak logicznie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak mówiłem, Koszelówka to, co było zrobione             

w ramach schetynówki, tak? Dokumentacja jest, zmodernizować, poprawić. Tam znajdę 

uzasadnienie dla tych punktów. Druga rzecz, dodatkowo tak trzeba było zrobić kalkulacje, 

rachunek, bo będzie nabór do końca września Szanowni Państwo 

Radna Ewa Szydłowska - ja chcę powiedzieć, że mieszkańcy Kaźmierzowa też się do 

Kornicy wybierają.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – powinni.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - każdy ma prawo i taka nasza jest rola, żeby przyjąć, 

wysłuchać i realnie podejść do tematu, co można, na ile stać. Ja Państwu powiem szczerze 

ja tu jestem po to, żeby robić jak najwięcej. Tylko trzeba myśleć, że to co się zrobi, to będzie 

wykorzystywane bardzo często, bo ile rzeczy w pierwszej kolejności czeka na to gdzie,  

Radna Ewa Szydłowska - ale wójcie  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – trzy drogi.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – drogi to na pewno. 

Radna Ewa Szydłowska - ten wąwóz u nas, który został rozkopany to po prostu ruch tam 

wzrósł tą drogą naprawdę, to kombajn przejechał ludzie chwalili, że w końcu to, co ta droga 

właśnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale jaki wąwóz? 

Przewodnicząca Gminy Elwira Hulińska - o to, co robione było ostatnio.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a tamte no takie rzeczy to są oczywiste, te drogi trzeba tak 

samo robić. Są takie powiem pani szczerze też na gminie, teren górzysty, pagórkowaty 

deszcz idzie lato, zima tak jak pani mówi wykorytowane jedzie traktorem to się nie minie,      

bo tak trzeba zjechać. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale wróćmy do tych dróg.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale do tej, Szanowni Państwo.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - 3.000.000,00 zł, mamy do wydania w ciągu 

trzech lat tak? 



Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska -  no to nie musi być zrobione w ciągu 

jednego.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zakładam Szanowni Państwo ja bym wnioskował o taką 

rzecz, dalej poprowadzić tylko tutaj już później w Koszelówce nie wiem, czy dalej iść od 

„starej wsi” do kościoła, czy skończyć tutaj, a to dałoby się zrobić w ramach tych pieniędzy. 

Połączyć tą Wólkę tutaj z Koszelówką Kolonią i z Kolonii zrobić tutaj do „starej wsi”, tam 

gdzie jest te właśnie wyrwy te inne rzeczy tak. Ona wtedy będzie 4,5 metra szerokości, tak 

są dokumenty. Tam będą pobocza, tam będą rowy, tam będzie wszystko tak no i droga 

będzie z prawdziwego zdarzenia, czy nawet tutaj od drogi wojewódzkiej w Wólce do drogi 

tam do tych sześciu czy pięciu zabudowań. Szanowni Państwo, drogę robiąc, to też ją trzeba 

zrobić 4,5 metra czy 5 zgodnie z normą, bo nasyp będzie 0,5 metra. Szanowni Państwo 

zrobimy drogę 3 metrową, na drugiej drodze będą jechać dwa traktory duże i co one będą 

się cofać, żeby jeden drugiego przepuścił? To już nie te standardy tak no, a jeżeli to można 

zrobić za pieniądze niegminne tylko pozyskać z zewnątrz. Druga rzecz, tutaj pani radna 

poszła jest droga Szanowni Państwo w Wyrzykach i faktycznie zrobić od świetlicy                  

w Wyrzykach aż do samych Popław, do tam się przez Popławy, niedawno zrobione to            

w dobrym stanie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale to nie jest nasza przecież.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to jest powiatowo – gminna, droga powiatowa, jeżeli 

chodzi o tą do Wyrzyk, to idzie od CPN do strażnicy w Wyrzykach, to jest droga powiatowa, 

a od świetlicy w Wyrzykach już do Popław jest droga gminna. Szanowni Państwo to przecież 

droga, którą robiliśmy w tym roku. Kończymy, tam jest sześć czy siedem zabudowań,         

tam  są dwa pozwolenia na budowanie budynków mieszkalnych w Rudce za lasem,                

a przecież ta doga, co w tamtym roku poprawialiśmy za 280.000,00 zł to, kiedy była                

w 2009 roku?  

Radna Ewa Szydłowska - i tam już ktoś mieszka, jakieś budynki mieszkalne są? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - gdzie? 

Radna Ewa Szydłowska – tam, wzdłuż tej drogi, o której wójt mówi?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, tam Mitura, tam Sadowski mieszka, tam Geresz 

mieszka, ile tam mieszka.  

Radna Ewa Szydłowska – ile?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Tymoszuk tam mieszka, z pięć, sześć.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale, w którym? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ta, co teraz idzie do roboty.  

Radna Ewa Szydłowska - a ta z Wyrzyk to? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no to przez całą wieś.  



Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to jest z Wyrzyk, łącząca główna droga, łącząca Wyrzyki      

i Popławy, no tam można dać argumenty takie, że jest zakład, że jest produkcja. To tam nie 

podeprę się instytucjami użyteczności publicznej, bo tam nie ma, ale jest działalność 

gospodarcza, daje miejsca pracy, firma się rozwija. WOKAS chce pozyskiwać tam łąki, pola 

do prowadzenia i rozszerzania kopalni, bo takie muszą być argumenty na konkursie.           

Nie napiszemy na konkursie, że jest tak ktoś do innego, tak jak tutaj Państwu mówię.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no wiecie ja moim zdaniem, jeżeli pozwolicie 

to wiadomo te drogi, które będziemy robić z jakiegoś tam projektu to muszą spełniać normy 

wymagania i to będą drogie drogi i porządne drogi. Ale takie gdzie mamy kilka tam 

gospodarstw tak jak jest zrobiona, nie ma Ignasia dzisiaj, ale tak jak jest zrobiona do 

Państwa Chwedczuków, no ona jest wąska droga, ale ona jest bardzo dobra. Naprawdę 

jakościowo jest elegancka droga i gdzie tam jest jedno gospodarstwo, mamy tam gdzie są 

dwa, no to tam można zrobić drogę węższą dobrą, ale węższą, bo wiadomo, że tam 

wystarczy 3 metrowa skoro tam dwa gospodarstwa,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni państwo może trzeba będzie sprawdzić,  

Radna Ewa Szydłowska - masz na myśli, które drogi powinny być takie węższe? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no tam na przykład gdzie są cztery 

gospodarstwa. 

Radna Ewa Szydłowska – ale tak na przykład ta droga łączy dwie miejscowości.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale nie. Ja mówię takie drogi gdzie jest tylko 

dojazd, bo w Wólce mamy taką gdzie tam są cztery gospodarstwa i tam tylko dojazd             

do tych gospodarstw i nic z niczym się już nie łączy dalej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo gdybyście się zapoznali, porozmawiali 

z budownictwem, nie chcę teraz mówić, bo to dużo tych spraw, czy nawet droga dojazdowa 

lokalnie tak jak pani Elwira mówi gdzieś tam do dwóch, trzech domów, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - na tak jak w Wygnankach jest jedno 

gospodarstwo czy dwa.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - faktycznie można robić 3 metry.  

Mateusz Leszczyński - sześć sztuk jest tam,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i tylko do tych gospodarstw więcej się nie 

łączy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -  drogi lokalne muszą być z odpowiednią szerokością.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy jest to jeszcze jedna sprawa, 

żebyśmy byli świadomi, bo my dyskutować możemy w tej chwili i wybrać drogi, ale wcale nie 

znaczy, że te wnioski nasze zostaną pozytywnie zaopiniowane i może być tak, że 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to jest kwestia tylko wykonania dokumentacji i złożenia 

wniosku, a żeby to zrobić trzeba mieć dokumentacje, zrobić zgłoszenie.  



Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a ryzyko, że nie dostaniemy zawsze istnieje, 

tak samo z solarami, tak samo z drogami, tak samo z każdym innym wnioskiem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja bym proponował Radzie, nie wiem skupić się na tych       

w Koszelówce, skupić się na tych w Popławach i nie wiem jeszcze trzecia, powiem szczerze 

jeszcze mi nie przyszło do głowy takiej trzeciej gminnej, która by,  

Radny Wojciech Baj – w Szpakach, są dwa zakłady w Szpakach tylko, że nic się z sobą nie 

łączy.  

Radna Ewa Szydłowska - dobrze to niech wójt tam robi z funduszy zewnętrznych                  

a tu z funduszy gminnych.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no to ja właśnie mówię to, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale wie pani, co ja nie chcę robić, że ja tutaj narzucam 

tylko zgłaszam do zrobienia.  

Radna Ewa Szydłowska – mam jeszcze pytanie, a dokumentacja na drogi to tylko na 

Koszelówkę została wykonana i to, że tak powiem droga nie jest zrobiona, czy gdzieś 

jeszcze też tak jest?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie tylko jedynie Koszelówka.  

Radna Ewa Szydłowska – czy jest dokumentacja, a drogi nie ma? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ją trzeba aktualizować zatwierdzić. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ją trzeba na pewno to sprawdzić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no jakieś projekty. Powiem Państwu , tam było podzielone, 

dlatego wójt robi i myśli. Tam był podzielony projekt na trzy odcinki, pierwszy odcinek to jest 

od Pawłowicza do Koszelówki. Koszelówka to był odcinek od pana Kałabuna do „starej wsi”, 

a trzeci odcinek to było od „starej wsi” do kościoła i tam mówiąc technicznie sobie szybko 

wyrzucić np. odcinek od kościoła do „starej wsi”. Tam ten, co był planowany koło kościoła 

wysepkę, nie wysepkę, łańcuch, parkingi wzdłuż parkanu tutaj od drogi i ewentualnie ścieżka 

rowerowa na to po to, że za to są punkty. Bo tak to chodziło w Programie Narodowym 

Przebudowa Dróg Lokalnych, a trzeciego pomysłu powiem Państwu nie wiem. Nie, nie 

trzeba się zastanowić gdzie trzeba trzecią zrobić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no musimy jeszcze jedną drogę?  

Radny Piotr Niedźwiedziuk - przez Kobylany.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to znaczy tam w Kobylanach można byłoby, bo tam można 

panie Piotrze byłoby zrobić gminne. 

Radna Ewa Szydłowska - a jeszcze jest droga, gdzie jest do szkoły i kościoła Kazimierzów - 

Koszelówka tam jest zaczęta betonowa, a nie wiem ile tam jest ze 400 metrów. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale mówi pani gdzie, w którym miejscu? 



Radna Ewa Szydłowska - tam gdzie był kiedyś ten przepust nieszczęsny, co drogę zalewało, 

tam do Jankiewicza.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a tutaj. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - o to właśnie chodzi, że my nie znamy swoich 

dróg wszystkich. Powinniśmy pojechać i zobaczyć. 

Radna Ewa Szydłowska - tam jest 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam była robiona w Koszelówce betonowa połączenie,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - był wniosek i powiedzieli żeby nie jechać. 

Radna Ewa Szydłowska - i tam właśnie jest kościół i szkoła to też punkty, tak?  

Radna Zofia Marczuk - i wtedy byśmy wybrali. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jaka tam jest częstotliwość ile osób jeździ, ile dzieci do 

szkoły jeździ. Dzieci jeżdżą tylko do szkoły podstawowej, a inni nie będą jeździć, tam jedno 

czy dwoje dzieci tam do Koszelówki, a resztę cały Kazimierzów. 

Radna Ewa Szydłowska – więc ja proszę te kryteria, co tam jest brane pod układach gęstość 

zaludnienia, co jeszcze? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie ja powiem, budowa lub przebudowa dróg gminnych, 

wysokość maksymalna pobocza, 

Radna Ewa Szydłowska - ale, za co są punkty? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jeszcze nie wiem, tylko takie podawałem kryteria. 

Radna Ewa Szydłowska - no to trzeba się dowiedzieć, za co są punkty i nam powiedzieć.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a Szanowna Pani, punkty to będą dopiero jak już będzie 

nabór i będzie kryterium ustalone, to wtedy będzie, a teraz nie ma. Teraz się mówi, cel 

podwyższenie parametrów technicznych drogi. Czyli poprawa jakości standardów i nośności 

tak, już istniejących bez zmiany pasa drogowego. Zadanie dotyczy drogi łączącej z drogą 

wyższej kategorii, czyli na takie zagadnienie będą zwracać uwagę. 

Radna Ewa Szydłowska - czyli ta droga łączy jedną drogę powiatową z drugą drogą 

powiatową?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radna Ewa Szydłowska - i jest kościół i gminna.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – droga będzie łączyć jednostki z istniejącą drogą 

publiczną. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale wiecie dwie drogi w jednej 

miejscowościach troszeczkę nie w porządku, tak ja uważam.  



Radna Ewa Szydłowska – nie, ale ja po prostu myślę jak to działa prawda, te kryteria              

i te poszukiwanie dróg, przecież nie macie trzeciej.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no może trzeba zrobić, ona w miarę w dobrym stanie         

to tam radny pan Piotr powie, że jest w dobrym stanie. To położyć jeszcze raz asfalt do 

Kobylan. No i co tam więcej przy drodze no też tam nie ma.  

Radna Ewa Szydłowska - no to co, tam kłaść drugi asfalt?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no tam też nie ma, bo tam nie da się ująć i zasygnalizować 

rzeczy, które będą miały poprawność, że tak powiem uwzględnianą.  

Radna Ewa Szydłowska - ale te punkty są, te kryteria podawane do ogólnej wiadomości 

żeby tak czy nie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, skseruje pani pierwszą stronę.  

Radna Ewa Szydłowska - ale tam nie było przecież. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czego? 

Radna Ewa Szydłowska - tam nie było tych kryteriów.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie droga pani. To jest droga konkursowa, wójt pisał           

te drogi. Robił to wie, na czym polega, jak się uzasadnia, jakie dokumenty i na co zwracają 

uwagę. To jest naliczone w punkcie piątym kościół, szkoła, świetlica i inne rzeczy. 

Radna Ewa Szydłowska – no właśnie to kościół i szkoła   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja bym te dwie, to jak najbardziej to trzeba byłoby zrobić       

i byłby spokój na kolejne lata. To byłaby już droga szeroka z całymi normami i tak dalej.      

No jeszcze jedną, bo patrząc w Wólce nie, na Koloni Kornicy nie ma, Kiełbaski, Wygnanki 

też Kobylany to są te nasze wewnętrzne tutaj, Popławy, Czeberaki, Wyrzyki no to ta jest 

prowadząca główna no to jak najbardziej, później Szpaki są, ale to są wszystko drogi 

powiatowe tylko ta Kolonia zostaje tak no, bo tam też jest, 

Ewa Szydłowska – w Walimie nie zrobić, bo co? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w Walimie droga powiatowa łączy Walim i jakiś jeszcze 

Walimek droga tak to nawet nie wiem, jaki ma status.  

Radny Stanisław Maciejuk - a ta droga, co chcieli z Wyrzyk przez las? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - też myślałam, ale to też w jednej 

miejscowości droga.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - raz, że w jednej miejscowości  

Radny Stanisław Maciejuk – jak drogę to też już prosta będzie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - do świetlic, do szkół, boiska to wiadomo, że na dwa etapy 

jakby się chciało pracować to, w jakim zakresie robót. 

Radna Ewa Szydłowska - i usługi, sklep, kościół, szkoła i aż cztery punkty.  



Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale to Koszelówka przecież już jest.  

Radna Ewa Szydłowska - ale to jest Kazimierzów nie Koszelówka. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak jak będziemy pisać w jednym wniosku, że Koszelówka 

z kościołem to tam z tym.  

Radna Ewa Szydłowska - a jeżeli zrobimy tak, bo to przecież przez trzy lata tu pierwszy 

wniosek   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale nabór wniosków, zaraz na trzy lata 

rozłożony.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie powiem pani tak, nabór wniosków jest na okres 

2014/2015 i prawdopodobnie zamknie się te pieniądze unijne w jednym naborze. Pozostaną 

wyczerpane środki tak no, bo jeden region milion, drugi region milion a trzeci region nic nie 

weźmie, kto będzie przygotowany złoży i wie jak złożyć no to może. Bo może zrobić wie pani 

trzy drogi trzy miliony, bo teraz się trzeba zastanowić czy pisać trzy wnioski na jedną drogę 

nie trzy wnioski pisać,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy pisać trzy drogi w jednym wniosku.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie. Trzy drogi pisać i każdą po milionie czy napisać 

trzy drogi, ale napisać po dwa miliony.  

Radna Ewa Szydłowska - no dobrze, jeżeli napiszemy wnioski na dwie to załóżmy trzecia 

zrealizujemy, to jeszcze mamy jakiś czas czy to ma być w czasie też rozłożone ta budowa 

tych dróg?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, do końca 2015 roku to jest program.  

Radna Ewa Szydłowska - no właśnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy według umowy  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - umowa jest na dwa lata pewnie.  

Radna Ewa Szydłowska - no to jak zrobimy dwie, no to zostaną potem kolejne drogi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak tylko, że środki się rozejdą i mogą powiedzieć, że już 

środków nie ma, bo zostały rozdysponowane.  

Radna Ewa Szydłowska - no to trzeba jak najwcześniej złożyć i jak najwcześniej zrobić  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - teraz jak najszybciej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no, dlatego Państwa pytam no, tylko powiem państwu 

szczerze przykładowo złożyć na trzy dogi gdybyśmy znaleźli i każdą po 1.500.000,00 miliona 

to będzie po 4.500.000,00 miliona tak to byśmy zrobili za większe pieniądze, a mniej byśmy 

odłożyli to złożyć tylko trzy drogi i każda po milionie, albo złożyć trzy drogi żeby się zamknąć 

tylko w 3.000.000,00 milionach tak no to różnie można podchodzić do tematu. 



Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy największa spawa to kosztorys na tą 

drogę. Skąd mamy wiedzieć jak będzie kosztować może być tak, że się zmieści i te Szpaki 

się zmieszczą i Kazimierzów druga się zmieści.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie to ja Państwu powiem, prawdopodobnie to trzeba 

policzyć na te trzy miliony w tych wymaganiach, jakie droga ma spełniać. Myślę, że my 

wykorzystamy te trzy miliony, robiąc Koszelówkę i Wyrzyki. Bo może i tak nie wykorzystamy 

to będzie kosztowało w granicach trzech, a może ponad trzy miliony, bo to jest do zrobienia 

wtedy w granicach trzech kilometrów dróg. Bo to liczyliśmy, droga Koszelówka kilometr sam 

remont teraz dać tutaj do Pawłowicza to następny będzie z 500 metrów albo 800 i dać 

Wyrzyki - Popławy to dojdzie do prawie trzech kilometrów, a kilometr zbudowania takiej drogi  

Radna Ewa Szydłowska - ale nie przekonujecie mieszkańców.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę. 

Radna Ewa Szydłowska - ja? Bo to tam pójdzie szkoła jako punkty  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale gdzie? 

Radna Ewa Szydłowska - ta droga.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Wyrzyki? 

Radna Ewa Szydłowska - nie Koszelówka.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no szkoła, zakłady pracy, łączność z drogą wojewódzką tu 

i tu. Wie pani tam trzeba wniosek mądrze pisać.   

Radny Mateusz Leszczyński - a jakie będzie dofinansowanie ze strony gminy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę.  

Radny Mateusz Leszczyński - dofinansowanie ze strony gminy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - gminy? Szanowni Państwo pomoc w tych drogach              

o programie rozmawiamy 63,063 jeżeli wydajemy 1.000,00 zł to unia dokłada 630,00 zł, czyli 

my dokładamy 270 i w tym już jest państwa 

Radny Mateusz Leszczyński – 370. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no 370. 

Radny Mateusz Leszczyński – czyli 30 % gmina?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no 30, w tym VAT kwalifikowany. Bo do tej pory było tak  

Radny Mateusz Leszczyński - te 3.000.000 miliony z Państwa pochodzi.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Radny Piotr Nieźwiedziuk - ale budżet rozwalimy w tym momencie  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale dlaczego?  



Radny Piotr Niedźwiedziuk - znaczy nic nie będzie robione, jeśli złożymy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no wiadomo, że w tym momencie, ale to rozłożymy na lata 

2015/2016 znaczy 16/17/18 tak do 20. Także, kto jest z rady, pani przewodnicząca, kto jest   

z rady, aby w ramach tego programu wójt podjął działania, szukał, a później uchwalimy 

jeszcze koszty wykonania dokumentacji, kosztorysu na te dwie drogi w Wygnanki, Wyrzyki     

i Koszelówka.  

Radna Ewa Szydłowska - ale na Koszelówkę już była dokumentacja to, co tamte przepadły. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale to trzeba będzie poprawiać to tylko będą mniejsze 

koszty dokumentacji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy zrobi bazując na tamtej starej, tak ja 

tak rozumiem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no tak też bym chciał wykorzystać to.  

Radna Ewa Szydłowska - a to tak można? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - można, bo jeszcze trzy lata nie minęło a jeżeli się zmieniło 

to mają ci, co robili dokumentacje tą tylko zaktualizować tak. 

Radna Ewa Szydłowska – ale ja pamiętam do tej dokumentacji to też były takie jakieś 

pamiętacie koszty bardzo wysokie tam.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale mówimy o remoncie tym, co ostatnio? 

Radna Ewa Szydłowska - w Koszelówce.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czy o tej schetynówce? 

Radna Ewa Szydłowska – operacie szacunkowym tej drogi w Koszelówce. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale to, co było to, co pan radny mówi naprawić za 

100.000,00 zł, a nie za 700, 800? 

Radna Ewa Szydłowska - coś tam było.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - przecież przeszliśmy po wszystkich, po wcięciu położyć 

masę asfaltową, wykorytować myślą 350 czy 60 tak no. Gdzie już tylko wójt idzie po pasie 

jezdni tym istniejącym, tak? Już nie wchodzi, nawet łuków nie poszerza, zjazdów nie robi na 

pola, tak. No gdzie trzeba przecież, teraz jak z panią Romaniuk robiłem wniosek, co jest 

istotne, budownictwo nie przyjmie zgłoszenia, jeżeli nie będą zaprojektowane zjazdy każdej 

działki. Jak robiłem, to nie ja robiłem, jak robili schetynówkę na ja robiłem tylko to płaciliśmy 

Nowa Kornica. Szanowni Państwo to było do schetynówki zrobienia 246 przejazdów między 

tutaj Kornicą a Szpakami, bo tam są działki łącznie pola, a tam zjazd na pole musi być. Pole 

na lewo, na prawo, a nikt nie przyjmie wniosku, nie zrobi drogi jak nie będzie przepust na 

każdą działkę, dojazd. Bo tak prawo mówi musi właściciel drogi zapewnić dojazd.  

Radna Ewa Szydłowska - a jeszcze wójt podpisał protokół ten gwarancja?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -w toku się spisuje, na kiedy. 



Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a to naprawili nam coś?  

Radna Ewa Szydłowska - nie wiem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo ja miałbym tyle, dziękuję za uwagę. 

Jest jeszcze druga sprawa, tam się będzie z powiatem rozgrywać. Mam zapewnienia,          

że FOGR 2016 powiat składa wniosek i chcą robić to na terenie gminy Kornica.  

Radna Ewa Szydłowska - co chcą robić?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiatowa droga w ramach FOGR będzie robiona na 

terenie naszej gminy.   

Radny Mateusz Leszczyński - w Wygnankach deklaruje. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy to, wie pan chyba bardziej powiat 

bardziej decyduje, tak?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, zarząd powiatu zwrócił się do mnie       

z taką informacją, z prośbą, żeby się zastanowić, bo trzeba wskazać drogę, która jest na 

terenie gminy powiatowa i która się kwalifikuje do FOGR. 

Radny Mateusz Leszczyński - jakie kwalifikacje musi spełnić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to jest do pól, do zabudowań.  

Radny Mateusz Leszczyński - no to u nas się kwalifikuje panie wójcie.  

Radna Ewa Szydłowska - i to jest budowa drogi?  

Radny Mateusz Leszczyński - 800 m. 

Radna Ewa Szydłowska - tak to ma być budowa drogi?  

Radny Mateusz Leszczyński – dokładnie.  

Radna Ewa Szydłowska – czy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – budowa, przebudowa.  

Radna Ewa Szydłowska – przebudowa.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – budowa, przebudowa.  

Radny Mateusz Leszczyński - mamy już pierwszą propozycje.  

Radna Ewa Szydłowska - teraz ja mam pytanie, bo my mamy tu do powiatu, to jest               

w zasadzie do powiatu, to jest przy drodze powiatowej, ale do mnie takie wnioski wpłynęły, 

nie ma znaku, że jest teren zabudowany przy drodze powiatowej, teraz jest zarośnięta droga 

nie widać jak się wyjeżdża o wycięcie krzaków przy drodze powiatowej, to teraz mam pytanie 

właśnie,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – teraz trzeba się zastanowić nad tym, czy to jest przy 

drodze powiatowej, czy to przy wojewódzkiej? 



Radna Ewa Szydłowska - przy drodze powiatowej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to powiat mógł podejść do tego, że przy drodze 

wojewódzkiej, bo to jest na krzyżówce. Jak ten pas drogowy jest drogi? 

Radna Ewa Szydłowska - od krzyżówki w głąb, czyli to jest na drodze powiatowej. Teraz tam 

ja już wcześniej rozmawiałam z radnymi powiatowymi, też tam, co mówiłam przy wyjeździe 

na koniec asfaltu przy drodze też powiatowej i teraz tak, czy tutaj mieliśmy taki, kiedyś był 

taki wniosek pani przewodniczącej, że tutaj zbieramy i razem do powiatu czy po prostu jak to 

zrobić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowna Pani tak wszystkie wnioski, które były 

zgłaszane i mieszkańcy zgłaszali z każdej wsi, my żeśmy przeredagowali, wysłali do powiatu 

także odpowiedź wójta jest taka: zebrać listę, napisać wniosek, dać do wójta czy za 

pośrednictwem wójta my wyślemy to.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy to wszystko, wszelkie wcześniejsze 

rzeczy, które 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - które były zostały,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - powiatowej to poszły no i mamy obietnicę,    

że to wszystko będzie zrobione.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zrobione.  

Radna Ewa Szydłowska - tam jeszcze właśnie też mówili mamy taki rów i ostatnio samochód 

tam wjechał i też przy drodze powiatowej, a wójcie u nas przy drodze gminnej te słupki 

ostrzegawcze czy ten przepust tam jest.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tam gdzie pani mówiła  

Radna Ewa Szydłowska - ale to niech ktoś inny się zajmie, nie wójt, tylko wójt wyda zlecenie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wójt tak robi każe iść do pracownika, żeby załatwił, bo wójt 

każe tak zrobić no. Słupki trzeba znaleźć w Internecie, albo gdzieś tam zadzwonić do 

pierwszego lepszego sklepu i kupić cztery no.  

Radna Ewa Szydłowska – przecież nie każę dla wójta kupować tylko niech wójt to zleci 

komuś. 

Radny Mateusz Leszczyński - ja już mogę kogoś polecić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo tak jak mówię, FOGR to jeszcze mamy 

przed sobą, bo to jest w styczniu tutaj przegłosuje pani przewodnicząca, że wójt ma zgodę 

rady na szukanie wykonawcy, branie map z ośrodka, żeby oszacował jaki koszt będzie 

wykonania tej dokumentacji, projektów na te dwie drogi i ja następnej sesji przedstawię jaki 

jest koszt, trzeba to uchwalić po postu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - drodzy Państwo, zgadzamy się? 

Radni – tak.  



Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - żeby wójt podjął działania przygotowawcze do,  

Radna Ewa Szydłowska - te działania mają być takie aktywne.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w sensie, jakim.  

Radna Ewa Szydłowska - żeby nie zrobić znowu dokumentacji i coś tam wypadnie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a ja nie dam gwarancji, czy jeżeli wniosek napiszemy to,  

Radna Ewa Szydłowska - ale my nie chcemy gwarancji, tylko wójt niech się po prostu 

postara i nic już nie mówi. 

Radna Ewa Szydłowska - ile wójt przeznaczy na dożynki gminno-parafialne? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - gminno-parafialne to pani Elwira też mi mówiła,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - pierwsza sprawa ja bym chciała, żebyście mi 

powiedzieli ile będzie ze względów takich technicznych ile wiosek, sołectw będzie 

uczestniczyło?  

Radna Ewa Szydłowska - Dubicze i Kazimierzów mają zamiar.  

Radny Mateusz Leszczyński - u nas na pewno nie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no to właśnie, bo ja bym chciała wiedzieć 

Dubicze i Kazimierzów razem tak?  

Radna Ewa Szydłowska - nie oddzielnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a oddzielnie, dwa dobrze.  

Radna Ewa Szydłowska - w Wólce nie słyszałam.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -Wyrzyki też, Wygnanki, Nowa Kornica.  

Radny Mateusz Leszczyński - Wygnanki nie, bo pytałem.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a dlaczego, ale Kazimierzów, trzy Nowa 

Kornica,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Stara Kornica.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - Walim tam słyszałam Walim teraz dalej Stara 

Kornica.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pani przewodnicząca, bo to chyba już sprawy zostały 

organizacyjne. 

Radny Mateusz Leszczyński - ja wychodzę  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a Wygnanki co do wianka?  

Radny Mateusz Leszczyński - pytałem koła gospodyń to nikt nie będzie, 



Radny Mateusz Leszczyński opuścił posiedzenie sesji o godzinie 12: 00.  

Radny Wiesław Maciejuk - co za kobiety, a gdzie ci mężczyźni? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie poczekajmy, Elwira Wyrzyki nie wiemy znak zapytania, 

Popławy znak zapytania.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - Popławy to tutaj mieliśmy takie informacje,    

że chyba robią. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak Popławy nie, ale zapisz sobie Wyrzyki, Popławy, 

Czeberaki.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy, bo ja nie mogę w tej chwili zapisać, 

bo powiedziałam dla Halinki, że ona ma się określić i odezwać po prostu.  

Radna Ewa Szydłowska - jeszcze jest czas na decyzje.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ma pani listę sołectw, przyniesie pani listę sołectw 

ustalimy, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - Szpaki, panie Wojtku to co? 

Radny Wojciech Baj – one wyjeżdżają, śpiewają czy coś. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wszystkie Szpaki wyjeżdżają?  

Radny Wojciech Baj – nie wiem, o Nowych nic nie powiem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale co ze Starych Szpak jadą śpiewać, nie będzie wieńca 

mieć? 

Radny Wojciech Baj – nie będzie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - siedem wianków.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, bo tak jeszcze zaraz przyniesie pani listę sołectw to 

policzymy sołectwami, bo tutaj mówiliśmy te Czeberaki, Szpaki Kolonia, Szpaki Stare, Szpaki 

Nowe, Walim, później Dubicze, Koszelówka, Zalesie, Wólka Nosowska  

Radna Ewa Szydłowska - Dubicze i Zalesie razem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - bo tak wójt jest umówiony z proboszczem, 

Czeberaki nie wiemy, Dubicze wiemy, Zalesie wiemy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo już ja zaraz patrzę Czeberaki minusik, 

Dubicze plusik, Kazimierzów plusik, Kiełbaski nie wiemy, Kobylany nie wiemy,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy wiemy, że nie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Kornica, Kobylany mają, czyli już Kobylany dwa minusiki 

Kornica Kolonia. 



Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - trzy minusy i pała. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Stara Kornica plus, Koszelówka nie wiemy, Popławy nie 

wiemy, Rudka tak, Kolonia Szpaki chyba nie panie Wojtku?  

Radny Wojciech Baj - chyba nie.  

Radna Ewa Szydłowska - w zasadzie to jeszcze jest czas. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Nowe Szpaki nie wiadomo, Stare Szpaki to nie, Walim tak, 

Wólka Nosowska nie wiemy, Wygnanki nie, Wyrzyki może. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jeszcze jest czas, my też jeszcze nie 

zaczęłyśmy.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 8, czyli to w miarę pewne. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ze względów takich organizowanych             

ja no chciałabym wiedzieć ile, żeby się przygotować po prostu. Znaczy tak, jeżeli chodzi        

o przygotowania do tego, to nie za bardzo jeszcze wiemy do końca jak to będzie dlatego,     

że proboszcz jeszcze się nie wypowiedział, a ponieważ to ma być w kościele, także no co by 

nie mówić no takie zdanie decydujące. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo mam mieć spotkanie jutro                     

z proboszczem i omówię wszystko. Tutaj rozmawiałem z panią Elwirą, scenariusz nam się 

kroi taki: z wińcami przyjdą 40 minut, o to też jest ważne przed kościołem, tam komisję 

trzeba powołać, bo trzeba dobrze było to dzisiaj do komisji osoby. Komisja dokona oceny        

i później już po ocenie komisja przedłoży protokół kto wygrał i na tym zamykamy wybór, 

nagradzanie sołectwa które wygra jeżeli chodzi o najpiękniejszy wieniec dożynkowy i później 

ksiądz wprowadzi do kościoła i tam trzeba z księdzem ustalić ten cały ceremoniał. Tu była 

wzmianka jeszcze, żeby ewentualnie w kościele wokół ołtarza, trzeba się zastanowić i ta cała 

msza nie wiem, czy w trakcie kazania, czy ewentualnie przed błogosławieństwem 

ogłoszenie, parę słów podziękowanie i tak dalej rozdanie nagród za uczestnictwo, upominki 

dla każdego na tej zasadzie proszę.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - wybierzemy starostów.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - trzeba starostów wybrać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - chleb już zamówiłam.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - chlebek będzie taki mały dożynkowy.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dożynkowy taki, który wniosą tam z darami 

razem do poświęcenia. Zamówiłam, znaczy tak wstępnie się umówiłam, bo chcielibyśmy 

żeby każdy kto będzie uczestniczył każda rodzina która będzie uczestniczyła w mszy dostała 

chleb.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – malutki, taki tam dwadzieścia deko czy ile. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - taki no i panie się zgodziły już nam ten chleb 

zrobią tylko kwestia teraz, bo ilości.  



Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – kto z Państwa tutaj chodzi na sumę do kościoła,              

bo powiem Państwu tak w naszej parafii, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - żeby nie zabrakło.  

Radny Stanisław Maciejuk – będą przyjezdni to trzeba więcej.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no będzie więcej.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - bo w naszej parafii jest tak jak księża mówiliście 750 

domostw, nie to bym tak powiedział niech na każdy dom niech każdy weźmie jeden chlebek 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no goście będą, bo będą goście z wiankami 

przecież no to normalna sprawa.  

Radna Ewa Szydłowska - a czy będą zaproszeni goście?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie rozmawialiśmy jeszcze z zewnątrz, nie zapraszamy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy księża tak. 

Radna Ewa Szydłowska - ksiądz z Konstantynowa. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - z Konstantynowa, Szpak, Huszlewa                

i z Popław. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie to już proboszcz w tej kwestii się 

wypowie. Znaczy, bo była propozycja taka żeby jakiś poczęstunek pod kościołem.                 

Z proboszczem trzeba ustalić czy zgodzi się, żeby wystąpiły zespoły i jak to uczyni, bo to w 

liturgii na mszy się tam zmieści te wszystkie rzeczy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a co Pani z proboszczem chce żeby jeszcze zapytać, 

obiad i co jeszcze? 

Ewa Szydłowska – jak przyjedzie ksiądz z Konstantynowa, czy ze Szpak, czy z Huszlewa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zaprosić proboszczy z sąsiednich parafii. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i z Łuzek.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - prawda z takim tematem się zwrócę do proboszcza. 

Radny Wojciech Baj  - to już skończyliśmy temat dożynek?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no nie jeszcze starostów ja poproszę.  

Radna Ewa Szydłowska - no a tych powiatowych?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy to powinno powiatowych znaczy         

ja myślałam, a może teraz właśnie wybrać nowych, naszych.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – gminnych.  



Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - teraz to w powiatowych, będą nowi 

starostowie, bo wiadomo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wiem ale, teraz będą powiatowe starostwo starościna na 

naszych 

Radny Łukasz Kalużny - pan Wiesław Maciejuk  

Radny Wiesław Maciejuk - czego? Ja już byłem dziękuje bardzo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, jeżeli znajdzie się to ja mam osobę, 

która go wybierze to po pierwsze i pomyśli o tej komisji, bo musi być komisja.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale to jest bardzo ważne do oceny muszą 

przyjechać też wcześniej. Ja myślę, że te pół godziny jak jest osiem wianków                       

to wystarczający czas na to żeby z tymi wiankami, też poprosimy pół godziny wcześniej i pół 

godziny wcześniej konkurs.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - oni staną nie na parkingu tylko przy kościele tutaj na placu, 

Radna Ewa Szydłowska - ocenią i prosto te kobiety z tymi wieńcami wejdą do kościoła.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie.  

Radna Ewa Szydłowska - a jak?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja myślę że uroczyście proboszcz wyjdzie       

i wprowadzi.  

Radna Ewa Szydłowska - tak i co wieńce postawi?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - postawią tam gdzie proboszcz wskaże. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - miejsce gdzie wskaże, sobie normalnie usiądzie, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - żeby nie przeszkadzała, żeby było widać.  

Radna Ewa Szydłowska - o to właśnie chodzi żeby powiedzieć tym kobietom. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proboszcz na pewno wprowadzi, ale jeszcze 

z proboszczem musimy ustalić.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to ustalmy tak proboszcz na pewno, trzeba poprosić żeby 

orszak z wieńcem i chlebem wprowadził.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale ja myślę, że jeszcze Szpaki się jednak 

namyślą.  

Radny Wiesław Maciejuk - no powinny. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – powinny.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dobra do komisji zgłaszać się, bo nie ma czasu.  

Radny Tadeusz Ilczuk - to do komisji trzeba wybrać tych, którzy nie robią.  



Radna Ewa Szydłowska - tak niezależnych. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie Szanowni Państwo ja bym proponował z pięć osób, 

trzeba na pewno wziąć naszego młodego wikarego proboszcza to może nie, nie wiem czy by 

się zgodził ksiądz trzeba z nim przyjechać nie wiem czy przyjedzie, msza jest panie Wojtku, 

o której jest w Szpakach?  

Radny Wojciech Baj - 11.30. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a ksiądz Jacek by przyjechał tutaj do komisji, na pewno 

trzeba będzie wziąć naszego wikarego. 

Radna Ewa Szydłowska - on będzie stronniczy.  

Radny Łukasz Kalużny - czemu? 

Radna Ewa Szydłowska - za Kornicą. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - e tam on jeszcze nie, 

Radny Wiesław Maciejuk - on dopiero co tylko przyszedł, on jeszcze za Kazimierzowem       

by poszedł.  

Radny Stanisław Maciejuk - panie wójcie można biskupa zaprosić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na co?  

Radny Stanisław Maciejuk - no na dożynki  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Stanisław biskupa zaprosić to trzeba wysłać mu w marcu, 

albo w lutym zaproszenie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to się tak nie da.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy wiecie można poprosić tylko trzeba 

wziąć pod uwag to, że to jest niedziela i ludzie, którzy tam gdzieś pracują to musieliby chcieć 

żeby swój czas poświęcić i przyjechać także zapytać zawsze można 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - także ile tych osób do tej komisji pięć osób?  

Radna Ewa Szydłowska - ile znajdziemy, bo to,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie liczba nieparzysta ja,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - bo to wcale nie jest tak łatwo.  

Radna Ewa Szydłowska - albo trzy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - trzy to nie, trzy to jest mało.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to jest za mało. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - wójt.  



Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie Szanowni Państwo nie to ja taki mam charakter  

Radna Ewa Szydłowska - wkład pracy, wygląd, symbolikę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie to trzeba będzie też komisja  

Radna Ewa Szydłowska - co symbolikę jak ktoś na przykład coś innego. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no do tego zmierzam, że trzeba zrobić normalnie blankiet, 

zapisać kryteria, wyląd, symbol, tradycja nie wiem, co tam jeszcze.  

Radna Ewa Szydłowska - wkład pracy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wkład pracy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - wkład pracy bardzo ważna rzecz. 

Radna Ewa Szydłowska - to jest związane tak z tematyką. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to ja rozumiem, że dopracujemy sobie tutaj.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja chciałbym, abyśmy ustalili te pięć osób i ktoś z tych 

pięciu osób tutaj przy udziale pracownika przygotował, wydrukował i jak pójdziemy, żeby 

później mieć te karty na te wieńce i każdy dostanie z komisji i będzie oceniał. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak na jednej kartce żeby nie mieszać.  

Radna Ewa Szydłowska - ewentualnie jeszcze z wioski, która nie wije nic.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no właśnie sołtysa takich 

niezainteresowanych znajdziemy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dobrze to ja rozumiem, że pięć osób z komisji i kto              

z radnych się tym zajmie?  

Radny Wojciech Maciejuk - ja też nie jestem tym zainteresowany.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pani Elwira się tym zajmie dziękuje bardzo, czyli rada 

akceptuje skład komisji minimum pięć osób, przygotuje tutaj z Emilką, tam wydrukuje             

z sekretarką takie arkusze dla każdego członka komisji, szanowni państwo myślę, że trzeba 

dać nagrodę dla pierwszej, dla drugiej, dla trzeciej, nie wiem czy ta komisja by oceniała 

wyróżnienia i jakieś nagrody, bez wyróżnień upominki, czy tylko robimy nagrodę za pierwsze 

a wszystkim upominki.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie wyróżnić, trzy miejsca, a ponieważ już 

mamy osiem, ale wszyscy to jest duży wkład, za chęci, za to, że w ogóle ludziom się chce to 

nagrody muszą być dla wszystkich.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dobrze, nagroda pierwsza, druga, trzecia.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a potem wyróżnienia, czy tam za udział.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie wiem to są takie rzeczy do użytku ogólnego,               

do świetlicy, Szanowni Państwo na te nagrody to tak bym widział,  



Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no właśnie ile my na to przeznaczymy,       

czy nas stać? Pani Ania poszła.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 1.000,00 zł - 1.500,00 zł. 

Radny Tadeusz Ilczuk - na wszystkie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak myśląc pierwsza trzysta, druga dwieście, trzecia, 

Radna Ewa Szydłowska - możecie jakiś tam bony tak i każda świetlica, co będzie chciała,       

co im potrzebne.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak masz rację, żeby nie narzucać, tylko bon 

o wartości pierwsze miejsce np. 400,00 zł, 300, 200, a reszta po 100 zł, 

Radna Ewa Szydłowska - a co z tym zrobią, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to lepiej oni się dogadają niż my tutaj czy Państwo, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to znaczy to nie tak, że bon to, oni wybiorą 

sobie gdzie chcą kupić i rachunek na gminę wypiszą, gmina zapłaci.  

Radna Ewa Szydłowska - to znaczy lepiej to by wskazać, bo to może być problem.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - gdzie to ja się zastanowię jeszcze gdzie       

to kupić.  

Radna Ewa Szydłowska - bo wiecie jak to jest dużo osób to robi, a potem każdy będzie,    

lepiej będzie jak wskażcie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale wskazać, co? 

Radna Ewa Szydłowska - miejsce gdzie to można zrealizować.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - gdzie kupić tak? To też niedobrze               

bo powiedzą że faworyzujemy coś.  

Radna Ewa Szydłowska - to, chociaż kilka punktów. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak nie można dobrze, my dopracujemy        

te szczegóły, jeżeli chodzi o poczęstunek to doszliśmy do wniosku, że nie, że te chlebki.   

Radna Ewa Szydłowska - chociaż występ artystyczny, chociaż.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jeżeli ksiądz proboszcz pozwoli i wkomponuje                    

to w uroczystą mszę, to tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja jeszcze się zastanowię nad kapelą             

tą podlaską oni już u nas byli.  

Radny Wiesław Maciejuk - a jaki zespół będzie?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy zadzwonię, bo tak chciałam najpierw 

z wami porozmawiać, bo proboszcz, u nas występowali z proboszczem współpracowali byli      



w kościele spodobało się być może się dogadamy. Jeżeli nie to jakieś inne zobaczymy, ale 

oni ładnie śpiewali.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ustalimy strony, dobrze, czyli tak komisja będzie,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - bo Szpaki wyjeżdżają tak?  

Radny Wojciech Baj - chyba tak.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nagrody będą, dożynki powiatowe na terenie gminy 20 

września. Termin już ustalony, prawdopodobnie to się zacznie mszą o 11: 30, a potem 

wszystko stamtąd na stadion i tutaj na placu koło. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tutaj my mamy mało dopowiedzenia to raczej 

powiat rządzi.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - znaczy ja tutaj podjąłem taką opcję, że gospodarzem na 

terenie jest wójt, organizatorem głównym powiat, a wójt tylko wkład wnosi finansowy               

i rzeczowy, plac, prąd, ochrona. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ponieważ to są powiatowe no to tak by 

wypadało nie żeby oni. Są jeszcze pytania, jak nie to,  

Radny Wojciech Baj - ja mam takie pytanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę bardzo.  

Radny Wojciech Baj - panie wójcie jest taka sprawa, bo Kolonia chce złożyć, bo to chodzi       

o ten fundusz sołecki, bo oni by chcieli złożyć na remont tych dróg swoich, groszowe 

pieniądze oni mają. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no tak, 

Radny Wojciech Baj - a jeden fundusz przepadł.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przepadł.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a dlaczego? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bo nie znalazł sołtys firmy, nawet poprosił żeby 

przyjechali. 

Radny Wojciech Baj - bo oni 50.000,00 zł mają i żadna firma nie przyjedzie za takie 

pieniądze kawałka tej drogi, nie i czy wójt by dołożył, gmina?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tutaj panie Wojtku w następnym roku jest budżet no, 

Radny Wojciech Baj - to jest dwa kilometry drogi.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale ile, właśnie koszt tego to jest? 

Radny Wojciech Baj - a to ja nie wiem ile. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - bo ja panu powiem ile,  



Radny Wojciech Baj - nie oni nie chcą asfaltowej, bo tam asfalt się nie utrzyma,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie ja powiem panu jedno, Szanowni Państwo musicie 

wiedzieć  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a oni chcą tłuczeń? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie oni utrwalenie smoła i grys.  

Radny Wojciech Baj - smoła i grys.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - raz pojechać smołą i grysem, Szanowni Państwo patrząc  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - na dwukilometrowej. 

Radny Wojciech Baj - na całości tego asfaltu, co leży.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a to co jest.  

Radny Wojciech Baj - to co jest. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to jest dwa kilometry, czy ile?  

Radny Wojciech Baj - no może więcej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - więcej, bo tutaj na Kolonii w Szpakach chcą żeby od tej 

drogi której jest z Hruszniewa i do końca Kolonii tam do Szoplika jest z położeniem asfaltu na 

beton nawet. Bo przecież Szanowni Państwo mamy cztery czy pięć dróg, które zrobiliśmy 

betonowe i one też będą wymagały przykrycia no, bo tam już chcą,   

Radny Wojciech Baj - bo ja mam takie pytanie czy mogłoby tak być, oni by zrezygnowali         

z tego funduszu. 

Radny Stanisław Maciejuk - a nie, oni muszą wpisać to w fundusz. 

Radny Wojciech Baj - no to fundusz by złożyli, ale żeby został w gminie na te drogi żeby 

gmina tą drogę zrobiła w ten sposób.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - złożyć na drogę, jeżeli droga byłaby zrobiona i środki będą 

w budżecie to wtedy będzie potrzebny fundusz, jeżeli nie będzie środków to znowu będzie za 

10.000,00 zł, zrobią 30 metrów bieżących 50 tak. Ja mówiłem, firmy przyjeżdżają, remontują 

drogi wojewódzkie, powiatowe, dogadać się z nimi i wtedy robiąc jedną inwestycję 

przyjechałby drugą zrobić, ja tak samo dobierałem firmy. Przy niektórych robotach, żeby nie 

ściągać z Siedlec czy Białegostoku, Siemiatycz specjalnie, żeby coś mi robił, bo więcej 

dojazd będzie kosztował niż ta robota, łapałem ich jak są na tym terenie i wtedy robili tak.  

Radny Wojciech Baj - teraz u nas, co koło remizy smołowali, to tam z boku maszyny 

pościągali, to zanim ta maszyna zaczęła smołować, co 3 metry przerwę robiła, tak to 

chodziło i oni nie mogli zgrabić jak jedzie. Jedzie 3 metry mija i przerwa się robiła na drodze 

prostej, a u nas nie było gdzie cofnąć i te przerwy robili. Później ręcznie dolewali, ale zrobili 

to pięknie.  



Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a jaki jest koszt takiego tego podwójnego 

utwardzenia. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - my to robiliśmy, dziury łatane zobaczyć na Wyrzykach tam 

między Popławami, co wtedy przyjechał, a nie pamiętam oni wtedy liczyli zależy, jaki dół 

głęboki coś od 4,00 zł, do 8,00 zł za m²  oni tam z metra później wyliczali w ten sposób,  

Radny Wojciech Baj - od 4, 00 zł, do 8, 00 zł? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -za m² zależy, jaki. 

Radny Wojciech Baj - taka różnica? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a jak jest głęboki, a jak jest tylko cienki.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - 100%. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - teraz policzy pan 3 metry razy kilometr 3000 metrów razy 

niech będzie 4, 00 zł to ile to jest?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - pani Ania poszła.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie, bo to nie trzeba liczyć, czy kilometr to jest 1000 

metrów bieżących, trzeba policzyć 3.000 m² razy 4 to jest ile 120.000,00 zł.  

Radny Tadeusz Ilczuk - tak nie coś. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dwanaście?  Zaraz.  

Radny Tadeusz Ilczuk - dwanaście też nie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dwanaście na pewno nie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie mówimy o kilometrze to jest 3.000 metrów szerokości    

3 metry, dodać 4 to będzie razy 4 razy.  

Radny Wojciech Baj - o to dużo funduszy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - razy 4 to jest 12.000,00 zł, no nie, jeżeli powiemy sobie 

jasno robimy kilometr smołowania, a droga ma 3 metry szerokości to jest 3.000 m² za m² 

biorą 4, 00 zł to jest 12, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - 12 razy 3. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 12.000,00 zł.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - za kilometr, a tu jest kilometrów dwa.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - będzie no to teraz jest 2 razy 24.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to też jeszcze by nie było.  

Radny Wojciech Baj - to jak 24.000,00 zł, czy 240.000,00 zł? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 24. 



Radny Wojciech Baj - to dołoży wójt te pieniądze.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie wiem 4,00 zł czy 8,00 to trzeba by było sprawdzić, 

zapytać się. 

Radny Wojciech Baj - ten przeznaczył no to wójt by dołożył te,  

Radny Stanisław Maciejuk - jak nie mają, za co to,   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy najpierw trzeba, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no nie teraz to jest 16 rok.  

Radny Wojciech Baj - no tak, ale oni czekają, czy wójt dołoży jak oni ten wniosek złożą         

na drogę.  

Radny Tadeusz Ilczuk - ale najpierw trzeba wiedzieć ile to kosztuje. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak pierwsza sprawa no, bo takie gdybanie      

i cztery, osiem. 

Radna Ewa Szydłowska - ja mam pytanie jeszcze, a ten wóz asenizacyjny, wywóz 

nieczystości u nas na świetlicy w Kazimierzowie można zamówić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak trzeba zadzwonić, czy przyjedzie oczywiście, że tak on 

to zabiera do pana Skolimowskiego dzwonić i umówić na jakiś dzień  

Radna Ewa Szydłowska - bo tam jest jeden problem.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - bo co?  

Radna Ewa Szydłowska - bo przejazd jest przez moją posesją. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a co nie przepuścisz? 

Radna Ewa Szydłowska – puszczę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no to nie ma problemu to niech jedzie póki 

nie pada.  

Radny Wojciech Baj - do kiedy te fundusze mają być składane?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - do końca września. 

Radny Wojciech Baj - bo znowu tak wyjdzie z tą drogą.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo sołectwa składają protokoły, uchwał       

i na co wydają do 31 września tego roku. 

Radna Ewa Szydłowska - nie ma 31 września.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to 30 no, poszła informacja zbiorcza z gminy 

podpisywałem to, co musi być wysłane na koniec sierpnia danego roku.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - coś jeszcze? Czy jakieś pytania jeszcze? 



Radny Wojciech Baj - no nie wiem, co mam odpowiedzieć dla sołtysa z Kolonii. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - panie Wojtku ja,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy niech się wstrzymają,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja zapytam jak to było w tamtym roku to, co robiła firma       

z zewnątrz no, bo można zadzwonić jeszcze do dwóch ile biorą z metra kwadratowego           

i odpowiedzą, to powiem tak pod koniec tygodnia z panią Ireną się skontaktuje, to ona 

będzie wiedziała, bo ona zapyta tą firmę ile biorą z metra tego smołowania pojedynczego. 

Szybko policzymy jak tutaj chce pan dwa kilometry razy 3 szerokie to jest 6.000 m² tak.  

Radna Ewa Szydłowska - a jeszcze coś, a czy wójt zbył te udziały, co były, co kiedyś 

podejmowaliśmy uchwałę z PKS Łosice i w ogóle co tam w jakim jest w stanie, bo nie wiem 

jak w waszych miejscowościach, ale u mnie ludzie płaczą, że wiadomo to nie leży w ogóle     

w kompetencji radnych czy sołtysów, oni mają czym do gminy przyjechać załatwić sprawę? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak ludzie mówili, dlatego teraz jeszcze jest problem,        

bo nie jeżdżą autobusy szkolne jeszcze od września kobieta przyjedzie szkolnym rano 

pójdzie do ośrodka, do gminy i coś kupi no niestety no. Za transport, że tak powiem w świetle 

nowej ustawy, która wejdzie od 1 stycznia 17 roku odpowiada starosta  

Radna Ewa Szydłowska - od kiedy wójcie, od kiedy co?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - od 1 stycznia 2017 roku zmienia się prawo, jeżeli chodzi     

o przewozy publiczne, tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a to jeszcze długo, ale czy ja mam takie 

pytanie czy my, jeżeli ogłaszamy przetarg na dowóz dzieci do szkoły, to nie mamy wpływu 

na to żeby ten bus dojechał rano i popołudniu do każdej miejscowości tam gdzie jest 

potrzeba?  

Radna Ewa Szydłowska - chociaż raz w tygodniu, no płaczą naprawdę.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – możemy pisać Szanowni Państwo, nie. 

Radna Ewa Szydłowska - do lekarza, czy tu do gminy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja nie mówię codziennie.  

Radna Ewa Szydłowska - no tak, oni nie chcą codziennie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – raz, dwa razy w tygodniu.  

Radna Ewa Szydłowska - dwa razy, o tak.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja nie wiem to możemy zrobić tak jakieś zamówienie całe 

do powiatu do PKS o przywrócenie, no ale oni odpowiadają, że ludzie nie jeżdżą. 

Radna Ewa Szydłowska - a ktoś mi mówił, że tu się pojawi jakaś informacja o prywatnym 

przewoźniku. 



Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak JareS 

Radna Ewa Szydłowska – JareS, a ich można o to?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - oczywiście, że tak.  

Radna Ewa Szydłowska – panie wójcie może pan by,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie JareS jak wejdzie na rynek, można będzie podrzucić 

parę tematów. Powiem tak, może zostawmy to na razie, bo jest chyba opcja taka, że JareS 

chce wejść na nasz powiat wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.  

Radny Tadeusz Ilczuk - już jest.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - już tu jest? 

Radny Tadeusz Ilczuk - od 17, czy od kiedy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, już powiem wam bo był u mnie człowiek z PKS              

i twierdził, macie racje, że już u nas. Są wywieszone godziny jazdy JareS, czyli to albo już 

zaczęła jeździć, albo na dniach będzie.  

Radna Ewa Szydłowska - panie wójcie tak kobiety płaczą i prosiły, żeby do pana przekazać.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiem pani tak.  

Radna Ewa Szydłowska - ja wiem, że pan nie ma czasu, że jest tysiąc ważnych spraw,        

ale proszę.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, to nie w tym rzecz, powiem pani szczerze, to nie o to 

chodzi ja mu powiem, zadzwonię, bo nawet mam telefon on mi powie krótko, panie wójcie 

spróbuję, ale jak będą ludzie jeździć, jak nie to ja nie będę kursował. 

Radna Ewa Szydłowska - no nie codziennie, to jest ważne żeby nie codziennie, bo tego nie 

oczekują. 

Radny Wojciech Baj - we wtorek na rynek w Kornicy, a w środę na rynek do Łosic.  

Radna Ewa Szydłowska - czemu nie też jest potrzebne.  

Radny Wojciech Maciejuk - i to bardzo, ludzie tym żyją. 

Radna Ewa Szydłowska – tak.  

Radny Wiesław Maciejuk - starsi. 

Radna Ewa Szydłowska – tak, im wystarczy 2 razy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie ma problemu, jeżeli są młodzi w domu      

z samochodami, chyba że są ludzie samotni.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo sprawa z PKS-em jest taka, okazuje 

się, że jesteśmy tymi udziałowcami nie wiemy, jaki będzie rozwój sytuacji. Ma w tej chwili 

stratę. Szanowni Państwo nie wiem czy czytali wszyscy, ja byłem zaproszony na walne 



zebranie udziałowców, tam jest opinia biegłego, z której jasno wynika, że PKS musi być 

ucharakteryzowany inaczej, bo będzie negatywna ocena i to należy firmę, że tak powiem 

zamknąć.  

Radna Ewa Szydłowska - a Siedlce jak funkcjonują? 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła 

obrady ze wspólnego posiedzenia XII sesji Rady Gminy, o godzinie 12:35.  

 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczyła 

Magdalena Zielińska- Kowalik                                       Elwira Hulińska            

 

 


