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PROTOKÓŁ NR XVI/2015 

z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 22 września 2015 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Elwiry Hulińskiej 

– Przewodniczącej Rady Gminy. 

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

Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Starej Kornicy następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4. Wypracowanie i podpisanie porozumienia z Zarządem Powiatu Łosickiego w kwestii 

projektu „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 W Ostromęczyn – Stare Szpaki – Nowa 

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

wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. 

 

Ja bym chciała, żebyśmy się jeszcze zastanowili nad tymi zajęciami, które mamy dla dzieci. 

Znaczy to tak zasygnalizuje. I pan wójt będzie miał jeszcze jedną sprawę. 

 

5. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad przegłosowano. Za przyjęciem głosowali wszyscy radni. Głosów "za" było 

10. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dostaliście Państwo wczoraj po tym podaniu, 

które wpłynęło. Byliśmy z panem wójtem i panią Anią w starostwie i wypracowaliśmy 

wspólnie to, co Państwo dostaliście w tej chwili do wglądu.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo tak jak przebudowa dróg lokalnych 

mówi o tym, jeśli podpisane konkretne dokumenty tak, aby pan starosta mógł je przedłożyć     

w wersji tej zmienionej do wojewody. I został podpisany aneks na zmieniające strukturę 

dofinansowania tej inwestycji, czyli po stronie starostwa jest 300.000,00 zł, po stronie gminy 

1.608.000,00 zł, tak? Tak jak było przyjęte i tak jak jest przyjęte. Spisane zostało wczoraj 

porozumienie, bo pan starosta przywiózł mi projekt w piątek po godzinie chyba 11.00.             

I wczoraj po rozmowach tutaj i spotkaniu w starostwie, zostało porozumienie spisane. 

Właśnie kopie tego dokumentu macie Państwo przed sobą. Pan starosta dzisiaj dokumenty 

te, bo byłem rano i odbierałem jeszcze, powiózł już do wojewody, także temat jest już 

załatwiony. Także jest wszystko teraz po stronie powiatu. Szanowni Państwo przetarg został 

rozstrzygnięty i cena po przetargu jest 3.700.000,00 zł, także tak jak było zapowiadane, że to 

jest tania inwestycja i po przetargu naprawdę nie będzie dużo kosztować. To Szanowni 

Państwo sami wiecie, że niestety ale z wyceny jak była zrobiona 3.800.000,00 zł, z przetargu 

poszło za 3.800.000.00 zł, była wycena, po przetargu poszło ze 3.700.000,00 zł. Czyli 

mówiąc obrazowo. U wojewody się zmniejsza 50.000,00 zł, po stronie samorządu też 

50.000,00 zł, także tutaj niestety ale oszczędności tak jak było mówione nie ma, są one 

bardzo znikome, czyli tu na samorządy wypadają tylko 50.000,00 zł. Z tego co my mamy       

w tej chwili zapisane do dofinansowania Szanowni Państwo 1.608.000,00 zł, to trzeba prosty 

rachunek odjąć 50.000,00 zł, bo starosty jest kwota stałą. Dziękuję. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a i zgłosiła się tylko jedna firma. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy to nawet nie firma, konsorcjum 

Radny Mateusz Leszczyński - a skąd firma? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, informacji nie mamy, bo to było powiedziane 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy wczoraj na tym spotkaniu był pan 

Budrewicz, nie wiem czy na piśmie coś dostaniemy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – znaczy ja poproszę tylko starostę jako beneficjenta            

o umowę z marszałkiem bo to mnie obowiązuje i chcę wiedzieć jakie są zapisy, rozliczenia     

z marszałkiem. Szanowni Państwo, uzgodnione było, że będzie 3.000.000,00 – 3.200.000,00 

zł, już nie będziemy tematu rozwijać. Druga rzecz schetynówki Szanowni Państwo są i będą, 

nie jest prawdą tak jak było mówione, że schetynówek nie ma. One sa zapisane i są kwoty 

też podane. Będzie też schetynówka w 2016 roku, w 2017 roku. Mogę Państwu powiedzieć 

jedną rzecz, że nabór schetynówek w tym roku został przesunięty z września na październik. 

Tu mówili wszyscy, że to już jest ostatnia szansa, że schetynówek nie ma. Mam dokument,    

z którego wynika, że kolejne lata ten program też będzie funkcjonował. No, ale to już 

podjęliście Państwo taką decyzję. Wójt musi, że tak powiem, co podjęła rada uchwałą 

zrealizować i będę realizował.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zapoznaliście się Państwo z tym 

porozumieniem?  

Radni potwierdzili ze się zapoznali z porozumieniem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i jakieś uwagi co do tego macie? 

Radny Ignacy Janczuk – to znaczy jakichś uwag większych nie mam. Cieszymy się, że jest 

podpisane. Tylko, że po co to kosztowało tyle nerwów wszystkich, tego nie rozumiem i nigdy 

nie zrozumiem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo 

Radny Ignacy Janczuk – ale to porozumienie jest podpisane, nie skończyłem. Tylko tutaj jest 

taki zapis, nie wiem po co on jest tu ujęty, jeśli na radzie było jasno powiedziane, że i tu jest 

ten zapis, że decyzję o tych drogach które będą realizowane będą podjęte przez radę.         

To jest logicznie, jeśli 15 osób tak decyduje, ale wójt musiał jeszcze troszeczkę dodać             

i jeszcze dopisał lub wójta. Nie wiem po co te słowo jest 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – od razu prostuje Szanowni Państwo  

Radny Ignacy Janczuk – chyba jednak nie, jednak daj kurze grzędę, a ona jeszcze wyżej 

będę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie proszę pana. Wie pan dokładnie, że wydatek 

100.000,00 zł, czy 500.000,00 zł, to i tak czy tak przechodzi przez radę i musi rada 

decydować. Także ten zapis on nie ma praktycznie zastosowania w życiu. 
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Radny Ignacy Janczuk – ale, po co on jest? Pan wytłumaczy, po co pan go tam użył? Tu jest 

wiele rzeczy, bo pan się uparł no i są. No i będą dobra. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – ja powiem tak, że mieliśmy to porozumienie, jakiś zarys 

tego porozumienia, swoje warunki postawione. Było to weryfikowane w starostwie. I samą 

treść później weryfikowała pani prawnik w starostwie no i osoba z obsługi pisała. Także też 

może nie jest tutaj z naszej strony, no uważam, że to jest przeoczenie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo i jeszcze, żeby do tematu, że tak 

powiem nadmienić to oczywiście, że tak, że nie potrzebnie to wszystko się robi na kolanie. 

Ja propozycję porozumienia dla pana starosty dostarczyłem 7 września. Propozycję jakąś 

tam, zebrane informacje, co byśmy chcieli. A dlaczego się stało, że musieliśmy to robić na 

kolanie, to trzeba zapytać pana starostę. Bo ja propozycję dałem pierwszą już przed 10 

września.  

Radny Ignacy Janczuk – no dobrze, że tak jest ale ja mówię, ja muszę to powiedzieć,          

bo mnie to kosztowało za dużo nerwów. Wróćmy tak jakby do tego tamtego tygodnia. I pan 

doskonale wie, bo nie jest to tajemnicą, że to jest zwołana sesja na prośbę kilku radnych, 

tak? I tu trzeba jasno, prosto, żeby nie było tam niedomówień. Ale my od środy popołudnia 

chcieliśmy z panem się spotkać i porozmawiać. Byliśmy tutaj we trójkę. Dwie 

przewodniczące i ja w czwartek, dobrze w czwartek od godziny 9.00 i pan się nie pojawił. Ani 

w pracy, ani pan nie odbierał telefonów od nikogo. I po prostu mieliśmy wielkie obawy,         

co pan z tą sprawą będzie robił? I przekazaliśmy dla pani przewodniczącej, dla pani Ani 

nasze tak jakby stanowisko. Jeśli będą podpisane te porozumienia, nie ma sprawy, jeśli nie 

będziemy tam proponowali zwołać sesję i zaprosić tych prawników, żebyście doszli do 

porozumienia w naszej obecności. Nie to, że my nie możemy tam ingerować. W naszej 

obecności, żebyśmy mogli to widzieć. Ale pan to zlekceważył. Pan zlekceważył dwie z trzech 

najważniejszych osób w gminie. Czyli dwie Przewodniczące Komisji przyszły z panem 

porozmawiać, a pana nie było. Chciałbym spytać gdzie pan był w tym dniu?   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na urlopie.  

Radny Ignacy Janczuk – tam na urlopie, nikt nie wiedział o tym. Bo pani przewodnicząca 

mówiła, że nic na ten temat nie wie. Doskonale pan wie, że urlop musi pan zgłaszać na jakiś 

czas przed do przewodniczącej, ewentualnie każdy wyjazd musi być wiadomy                        

w sekretariacie. Kiedy ten urlop zapadł w takim razie i dlaczego pan nas unikał? Bo nas to 

kosztowało dużo nerwów, pana też, tam 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo 

Radny Ignacy Janczuk – doskonale pan o tym wie ile żeśmy nerwów wszyscy w sprawie 

żadnej, w sprawie oczywistej. Bo zapadły już decyzje przez radę wcześniej o realizacji tego 

projektu. I wtedy kiedy te decyzje już tam zapadły co prawda jednym głosem, no bo jednym 

ale już stanowisko rady i pań przewodniczących powinno być jasne, że to robimy.                  

A te odciąganie 2 tygodni, to dla mnie było no takie szokujące. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, Szanowni Państwo 

Radny Ignacy Janczuk – proszę mi wytłumaczyć gdzie pan był?  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, ja panu mówię. Ja do starosty wysłałem projekt 

porozumienia 7 września 

Radny Ignacy Janczuk – pan nie pokazuje tego  

Radna Ewa Szydłowska – gdzie pan był? Dlaczego pani przewodnicząca i pani                      

w sekretariacie nie wiedzieli 

Radny Ignacy Janczuk – nikt tam nie wie gdzie pan jest. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – musiałem wtedy ze względów prywatnych wziąć urlop         

i wyjechać sprawy rodzinne załatwić.  

Radna Ewa Szydłowska – a nie można było zadzwonić? 

Radny Ignacy Janczuk –  odebrać od kogoś? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie miałem akurat telefonu przy sobie służbowego               

i prywatnego, ponieważ to się sprawa stała nagła i musiałem nagle wyjechać. Oczywiście      

ja następnego dnia rozmawiałem ze starostą w tym temacie i z panią przewodniczącą,         

że dlaczego pan starosta jeszcze nie odpowiedział mi na propozycję mojego porozumienia? 

Bo pan Budrewicz przygotował porozumienie, zresztą przywiózł do pani Ani. Porozumienie 

dzień wcześniej, wtedy jak mnie nie było propozycje tylko samego aneksu do porozumienia 

wcześniejszego. A sprawa szła jeszcze o porozumienie te, które wtedy zostało podpisane. 

Także ja Szanowni Państwo pracowałem i w weekend też i pisałem porozumienie tak, żeby 

to było i dla starosty do przyjęcia i dla nas że tak powiem było wiążące i jakąś mieliśmy 

pewnośc, że te zadania były realizowane. Bo Szanowni Państwo rozmowy i spotkania z sesji 

nadzwyczajnej, one nie tworzyły prawa miejscowego. One dawały tylko opinię, gdzie nawet 

radca prawny powiatu czy nasz gminny mówił, że to są tylko, że tak powiem opinie to nie są 

stanowiska. Dlatego tu jest doprecyzowane w tej chwili i to było i jest wpisane                        

w porozumienie po prostu, że tak jak Sesja Powiatowa Nadzwyczajna czy Sesja 

Nadzwyczajna Gminna, bo wszyscy jednogłośnie uważali, że robimy tą inwestycję,                

a starosta będzie, że tak powiem dodatkowe pieniądze, które wyłożymy, będzie oddawał 

nam w inwestycjach przez 3 lata. I to się znalazło, a ta propozycja już była wysłana do 

starosty 7 czy 8 września. Dziękuję.  

Radna Ewa Szydłowska – panie wójcie, a jeszcze taka jedna uwaga. Ponieważ etapy 

porozumienia to są rozmowy, negocjacje, podjęcie uchwał i podpisanie porozumienia.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radna Ewa Szydłowska – więc w zasadzie tutaj to trochę pan zmienił kolejność z panem 

starostą. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dlaczego? 

Radna Ewa Szydłowska – ponieważ najpierw zapadły uchwały. W zasadzie nas to już nie 

powinno interesować i powinno być podpisane porozumienie. A dochodziły, stąd nasza 

wizyta w czwartek, że są jakieś problemy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale Szanowni Państwo problemów nie było. Bo ja do 

starosty wysłałem, zawiozłem przecież nawet w którymś momencie, była wysyłana ta 
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propozycja i zawiozłem sam, którą zabrałem w myśl jak ewentualnie powinno być przyjęte 

porozumienie. No i pan Budrewicz przywiózł, ale on przywiózł Szanowni Państwo tylko 

zwykły aneks, zresztą u pani Ani to jest do porozumienia tego, które były złożone, podpisane 

i złożone do wojewody w 2014 roku we wrześniu. Co się zmieniło w tym aneksie do tamtego 

porozumienia? Tylko zmienili kwoty, że nie 950 po stronie gminy i powiatu, tylko 300                

po stronie powiatu i 1.608.000,00 zł po stronie gminy. Taki Państwo dokument mieliście,         

a do tego, przecież u nas w naszej uchwale pisało, bo my swoją uchwałę zmienialiśmy, 

podejmowaliśmy nową, że gmina zwiększa dotacje z 950 na 1.608.000,00 zł, a inne rzeczy 

będą doprecyzowane porozumieniem.  

Radna Ewa Szydłowska – teraz mi się nasuwa pytanie, czy takie porozumienie to jest rodzaj 

umowy cywilno - prawnej? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radna Ewa Szydłowska – chciałabym zadać te pytanie dla prawnika, którego nie ma              

i prosiliśmy, żeby przynajmniej raz w miesiącu ten prawnik był. I również dostępny dla 

mieszkańców. Czy to będzie możliwe? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – rozmawiałem wczoraj tak jak pani przewodnicząca 

mówiła, przekazałem tę informację, sesje są zwoływane na 7 dni i taka sama informacja idzie 

do pani radczyni i będzie miała obowiązek być na każdej sesji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy, jeżeli ja mogę to znaczy wiecie 

Państwo takiej potrzeby, żeby na każdej sesji to nie widzę. Może w miarę właśnie potrzeb. 

Radna Ewa Szydłowska –  a jak się my często spotykamy? No ostatnio 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – różnie, raz na miesiąc 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bo czasem jest tak, że wiecie no nie ma 

takich problemów, aż do rozstrzygnięcia przez prawnika. Dostajemy na 7 dni przed sesją 

materiały, więc można sygnalizować, że na tej sesji koniecznie jest potrzebny. Nawet jest 

taka tematyka, że nie będzie potrzebny. Ja tylko taką propozycję składam. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, nic nie stoi na przeszkodzie. Płacimy 

oczywiście, jeżeli są sprawy, które wymagają, czy Państwo uważają, że bezwzględnie musi 

być, to musi być. Jeżeli pani mecenas 

Radna Ewa Szydłowska –  ale czasami w trakcie rozmowy coś wynika 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w trakcie, jeżeli jest, ja jak mówię 

Radna Ewa Szydłowska –  ale trudno przewidzieć, że akurat tego dnia nie będziemy mieć  

pytań. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na sesjach powiatowych też  byłem, czy w tamtej kadencji 

czy teraz nie zawsze jest, ale często jest. Nie pytam, kiedy przychodzi mecenas,                 

ale widziałem, że takie momenty były, że było i nie było, tak?  

Radna Ewa Szydłowska –  ale ja jeszcze nie miałam okazji chyba być na sesji gdzie był. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – chyba nikt z nas nie był 

Radna Ewa Szydłowska –  tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie ma problemu, tak przekazałem. 

Radna Ewa Szydłowska –  muszę sama się pytać prawnika albo szukać w internecie. 

Radny Ignacy Janczuk – bo dużo rzeczy jest takich, których my nie wiemy, bo nie musimy 

wiedzieć po prostu, bo nie jesteśmy prawnikami, a czasami jest porada potrzebna. Bo gdyby 

te nawet pana pierwsze porozumienie było tam skonsultowane z panią prawnik, było? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radny Ignacy Janczuk – i ona nie miała żadnych zastrzeżeń, co do tego?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – znaczy miała jakieś tam uwagi drobne. A jeżeli chodzi        

o formę prawną, że tak powiem całą, no to nie było. 

Radny Ignacy Janczuk – ja powiem tak 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – podpowiedziała jakie ewentualności dopisać. 

Radny Ignacy Janczuk – my niepotrzebnie sobie tam stwarzamy wielkie problemy sami.       

To jest fakt. Bo uważam, że uchwała jedna, czy nasza jest bardziej tam wiążąca niż 

porozumienie. Uchwała Rady Powiatu i Uchwała Rady Gminy  

Radna Ewa Szydłowska – zaraz, a wójt powiedział, że porozumienie jest rodzajem umowy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radny Ignacy Janczuk – czyli 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo przeczytajcie sobie 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale po kolei 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie ja tylko mówię. Mogę jeszcze panie Janczuk? Przecież 

jest napisane w § 7, w sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Radna Ewa Szydłowska – no to co, że tak pisze? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to, to jest umowa cywilno – prawna.  

Radna Ewa Szydłowska – a czy to można nazwać porozumieniem administracyjnym?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a do czego nam to jest potrzebne,                 

ta wiedza? 

Radna Ewa Szydłowska – no tak po prostu, żeby wiedzieć. Czy takie porozumienie to rodzi 

skutki?  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – rodzi, bo po co to jest spisane? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czy będzie napisane umowa partnerska czy porozumienie 

to i tak się wywołuje strony, no.  

Radna Ewa Szydłowska – pani przewodnicząca proszę mi nie zadawać tych pytań, ja 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a dlaczego? 

Radna Ewa Szydłowska – mam wątpliwości, ponieważ ja się nie znam na tym. Dlatego 

chciałam się zapytać prawnika. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  ja też chciałam wiedzieć dlaczego? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przecież to konsultowane było, prawnik był też wczoraj        

i taką formę i taki zapis, przecież to jest  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk –  tak, każda umowa, tak samo umowy między osobami 

fizycznymi rodzą skutki. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale ja myślę, że po to jest ta umowa 

podpisana, żeby się zabezpieczyć, żeby ona w razie nie dotrzymania, jakieś skutki dawała. 

Radna Ewa Szydłowska – no jakże, jeżeli po wyrażeniu naszej woli przez Radę Gminy,        

że robimy tą drogę, to powinniśmy nic nie wiedzieć na temat porozumienia? Powinno bez 

problemu zostać podpisane, a jednak były jakieś wątpliwości. My byliśmy tutaj w czwartek,    

to znaczy, że coś było do wyjaśnienia. Dlatego człowiek zaczął się zastanawiać. Czy to jest 

rodzaj umowy? Jakie to rodzi skutki? Bo to chyba naturalne w takiej sytuacji raczej?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to chyba normalne, że rodzaj umowy.           

Ja bym chciała zaznaczyć bo tak jakby ja i pani Ania z tego spotkania Ignacy nas jakby 

wyłączył. Także na tym spotkaniu w środę i ja byłam cały czas obecna i pani Ania i tak 

podkreślałeś, że dwie przewodniczące. 

Radny Ignacy Janczuk – w czwartek? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – trzecia też była 

Radny Ignacy Janczuk – nie, nie ja powiedziałem 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – trzecia też była. Także ja byłam i jak 

najbardziej za tym porozumieniem, wręcz no wypracowaliśmy, Ewa się zgodzi,                     

że zgodziliśmy się wszyscy co do tego, że to nie może być tylko suchy aneks do umowy 

partnerskiej, którą przywiózł pan Budrewicz. Bo wtedy to tylko mieliśmy jakby ze sobą. Także 

jak najbardziej 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, powiem Państwu tak 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – było podpisane i tylko kwestia tego jak to ma 

wyglądać? No bo kontrowersje były, powiat proponował inaczej, my inaczej. Pan Starosta      

w piątek przywiózł porozumienie, które tamte nasze jakby 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – praktycznie były wszystkie 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zawierały, oprócz tego zabezpieczenia. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w § 5.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – panie wójcie no bo pan oprócz naszego tutaj 

zabezpieczenia wekslowego. Powiat nie chciał się na to zgodzić, czego ja powiem szczerze 

nie rozumiem, bo skoro jest bardzo dobra wola wykonania tego i jest stanowisko, bo nie 

uchwała Rady Powiatu, tylko stanowisko Rady Powiatu, że będą to wykonywać. No, więc ja 

nawet wczoraj podkreślałam, że ja nie rozumiem, no to czego się bać?  

Radny Leszek Muszyński - a dlaczego nie ma uchwały? 

 Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo jeszcze odpowiem.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie ma uchwały jest tylko stanowisko. 

Radny Ignacy Janczuk – nie no uchwała jest, no jak nie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to jest tylko stanowisko, pani prawnik 

wczoraj potwierdziła. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, przecież starosta jak był na spotkaniu 

przyniósł protokół z posiedzenia Rady Powiatu. Szanowni Państwo w powiecie, jeżeli były 

głosowania to tylko była wyrażana opinia, to nie była podjęta uchwała w tej sprawie.            

To podkreślała mecenas jedna i druga. Wczoraj też przywołała to, tak?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dziękuję, ale w każdym bądź razie dobrze, 

że pani mecenas z powiatu była, bo to ona zaproponowała to rozwiązanie, że ten weksel      

in blanco z tą deklaracją wekslową do niego jest do przyjęcia w ramach prawa po prostu. 

Jako zabezpieczenie, więc pan starosta, pani wicestarosta zgodzili się te weksle, bo one       

w tej chwili jeszcze nie są przygotowane? Na dzisiaj miała pani prawnik przygotować            

do podpisania. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – już mam zgodnie z umową 

Radna Ewa Szydłowska – ja się bardzo cieszę pani przewodnicząca, że pani ma nam dzisiaj 

tyle do powiedzenia i dużo pani wie. Bardzo się cieszę, jestem zadowolona wręcz, że pani 

nam tutaj opowiedziała. Bo przykro mi w czwartek pani nie wiedziała równie tak jak i my.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie wiedziałam. 

Radny Wiesław Maciejuk - ja jeszcze mam pytanie odnośnie tej drogi. Mieszkańcy Nowej 

Kornicy pytali się mnie często o tą drogę. Ja mówię no chyba będzie. Teraz już wiedzą,         

że będzie i są naprawdę bardzo zadowoleni. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie Szanowni Państwo 

Radny Wiesław Maciejuk – to jest ważna sprawa. Oni czekali też tej drogi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, ja przecież napisałem to co było wasza wola,              

że starosta ma przez 2016 - 2017 rok robić inwestycje tutaj, na drogach powiatowych, tutaj 

na terenie gminy. To dałem, tam ileś propozycji. Oczywiście wiedząc, jaka jest sytuacja,      

bo pani mecenas zaproponowała, że najlepszym rozwiązaniem będą właśnie, o których ja 
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też pisałem, weksle in blanco z deklaracją wekslową. I na to od razu przystaliśmy, nawet 

Szanowni Państwo tutaj nie ma wzmianki o samochodach strażackich, tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – porozumienie jest takie, jakie Państwo 

widzicie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dotyczy  tylko inwestycji. 

Radny Ignacy Janczuk – jak już powiedziałem jeszcze wcześniej, ja powtórzę. Płaszczyzna, 

z jakiej zaczęliśmy tą pracę z powiatem mi się nie podobała, bo ja mam znajomych wójtów, 

przewodniczących rady i często rozmawiamy jak się spotykamy. My tak jakby tym wszystkim 

stworzyliśmy taką psychozę, bo to nie jest normalne, że powiat to jest tak jakby złodziej           

i oszust. A to nie jest prawda, bo powiat nikogo nie oszukał i nikogo nie przekręcił. Moje 

stanowisko jest nadal takie i uważam, że to wystarczająco. Uchwały Rad są bardziej wiążące 

od tego i trzeba było, ja mówiłem jak pani tam była, ja mówiłem trzeba zawrzeć dwa, trzy 

proste punkty, nic więcej. Żadnego tam mechlania, podejrzewania, że ktoś tam nie wykona.   

I stąd stworzył się zły klimat dla powiatu, dla gminy bardzo zły. Ja znam tam doskonale, bo ja 

byłem przewodniczącym, mnie wszyscy ludzie znają, ze mną wszyscy rozmawiają. 

Naprawdę uwierzcie mi przez to wszystko stworzył się bardzo zły klimat pomiędzy gminą,       

a powiatem i to jest prawda. No co ja mogę powiedzieć? Przez te właśnie zapisy nadmierne, 

niepotrzebne absolutnie, uważam niepotrzebne. Dwa, trzy zapisy proste, odnoszące się do 

prostych spraw, wystarczyłyby w zupełności. Porozumienie byłoby zawarte już tydzień temu. 

Zero nerwów dla pana wójta, tylko wdzięczność, zero nerwów dla nas, wszystko by szło jak 

najbardziej. I z tym się pogodzić nie mogę, że my tak jakby musimy przeprowadzać walkę     

o rzeczy oczywiste, gdzie zajmować się trzeba sprawami ważnymi? Bo my mamy naprawdę 

moc spraw ważnych takich z dnia na dzień. I jeśli one nie będą tak jakby załatwiane z dnia 

na dzień, to się wszystko piętrzy. To są hurby potem spraw, których nie wiadomo jak 

rozstrzygnąć.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – pozwól, że ja Ci odpowiem. Bo ja w jakichś 

tam rozmowach z powiatem nie uczestniczyłam, ale z wczorajszej rozmowy mogę 

powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o powiat, jeżeli robi inwestycje, zabezpiecza się wekslami. 

Ponieważ już była taka sytuacja, apropo tej, tego jakby zaufania samorządów do siebie,       

że samorząd nie oddał jeden drugiemu pieniędzy i  w tej chwili 

Radny Ignacy Janczuk – no ale przez chwilkę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wiesz i w tej chwili. Ja rozumiem,                 

że atmosfera może tak, ale my jesteśmy Radą Gminy Starej Kornicy i reprezentujemy 

naszych mieszkańców i gminę w interesie naszym. I jeżeliby powiat też podszedł do tego 

trochę inaczej, to by było bez nerwów i szybciej. No można było takie porozumienie, które 

jest satysfakcynujące dla obu stron podpisać. Tylko trzeba było rozmawiać i dobrej woli          

z obu stron. A wiesz jakieś takie mówienie, że atmosfera czy nie atmosfera. Nie ryzykujemy 

swoimi pieniędzmi, tylko pieniędzmi gminy, wiec bardzo dobrze, że jest zabezpieczenie.          

I to jest wszystko w tym temacie i już nie róbmy jakiejś otoczki.  

Radny Leszek Muszyński - ja uważam, że należy bardzo dużo rozmawiać i warto jak 

najwięcej pisać. 

Radny Wiesław Maciejuk - zabezpieczać się. 
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Radny Leszek Muszyński - przykładem tego jest zły wynik rozliczenia samochodów. Tego 

miejsca nie powinno być, tych strażackich. Pieniądze nie zostaną przez nas utopione i nie 

można tak zaufać powiatowi do końca, że powiat gra w porządku, to było źle przygotowane.   

I uważam, że ten drugi projekt może być też źle przygotowany. To nie wolno pochopnie do 

tego podchodzić tematu. 

Radny Ignacy Janczuk – przykład samochodów to jest inny temat. 

Radny Leszek Muszyński - ten sam. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja tak samo rozmawiam ze starostą, ze starościną, 

oczywiście, że tak. Ta droga będzie nas kosztowała o połowę mniej. Bo po przetargu wyszło 

nie 3.000.000,00, 3.200.000,00, 3.700.000,00 zł, trzeba to przełknąć, tylko Szanowni 

Państwo. Powiat ma taką sytuacje i inni też wiedzą jak rozmawiają. Ma sytuacje taką,           

że środków na inwestycje ma niewiele. W tej chwili jest dylemat tych samochodów. W tej 

chwili temat się ruszył, już piszą wniosek, audyt będzie i końcowe rozliczenie, rozmawiałem 

na ten temat w tygodniu. Składają końcowy wniosek na zamkniecie projektu. Starosta ma 

dylemat ze szkołą specjalną i ma dylemat z oświatą. O tym się mówi u nich, że tak powiem 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no dobrze, panie wójcie to nie nasze sprawy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak,  to nie nasze sprawy. 

Radna Ewa Szydłowska – jak to nie nasze sprawy? Sprawy samochodów i kaucja, to nie 

nasze sprawy? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – sprawy samochodów jak najbardziej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – i dlatego mówię też w kontekście. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale szkoły, czy jakiś tam wynik finansowy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w kontekście tego weksla i finanse po prostu. No ale 

starosta wczoraj i zarząd się zgodził. 

Radna Ewa Szydłowska – ale my musimy wiedzieć, w końcu jesteśmy partnerami. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale ja żadnej wiedzy na ten temat nie mam.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja też nie mam wiedzy, tylko tu byli przedstawiciele, 

podpisywali dokumenty. W tej chwili robią już wniosek końcowy, rozliczenia końcowego 

projektu, który się zamknie od dzisiaj, tak? Będziemy mieli kontrolę, przyjadą dokumenty, 

sprawdzą. Składając wniosek już końcowy o rozliczenie już na zero tego projektu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i do kiedy ona ma 

Radny Mateusz Leszczyński – ale patrzcie Państwo ile my na tym skorzystamy, na tej 

drodze?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale wszyscy 

Radny Mateusz Leszczyński - tylko zobaczcie, bo przez 3 lata będziemy mieli drogi 

powiatowe 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – panie Mateuszu, ale my wszyscy doskonale 

o tym wiemy.  

Radny Mateusz Leszczyński – więc ja nie wiem dlaczego był taki problem                              

z przeforsowaniem tej drogi? To mnie zastanawia, że mając przez trzy, dwa lata inwestycje 

w powiatowe drogi, a taki był problem z tą drogą.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Proszę Państwa, może wstrzymajmy się        

z ocenami, mamy porozumienie i czeka nas jeszcze 

Radny Mateusz Leszczyński – zróbmy, a później porozmawiamy spokojnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak jest. Znaczy i bardzo dobrze, że będzie 

zrobiona. 

Radna Ewa Szydłowska – dobrze, że jest porozumienie podpisane. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – także w tej chwili my możemy czekać na jak 

najszybszą realizację.  

Radny Leszek Muszyński – jakby dobrze rozpisali to by napisali od kościoła w Szpakach,      

to by mieszkańcy Szpaków mieli wjazdów trzynaście i przystanek jeden, a mieszkańcy 

Szpaków mają tylko w pole przejazdy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale mieliśmy zakończyć dyskusję  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak ja tylko powiem życzmy sobie, że teraz, bo przetarg 

akurat wczoraj się odbył, tak jak mówił tutaj Zarząd Dróg został wyłoniony, tam jakiś czas 

trzeba na podpisanie umowy. Przyjdzie firma i faktycznie na tyle firma będzie mobilna i na 

tyle ten czwarty kwartał będzie łaskawy, że to się zrobi w terminie i wszyscy będziemy spali 

spokojnie. Termin zostanie dotrzymany, wojewoda zwróci i starosta się rozliczy i my się 

rozliczymy. Ja tylko tego sobie po prostu życzę, dlatego poproszę od starosty umowę jaką 

podpisał z wojewodą, jakie są tam terminy. 

Radny Mateusz Leszczyński - a będziemy mogli mieć taki wgląd do umowy?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - której? 

Radny Mateusz Leszczyński - o tej co podpisał pan starosta  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale to już pytać proszę  

Radny Mateusz Leszczyński - czy jakaś forma zabezpieczenia będzie, jeżeli firma się nie 

wywiąże z terminów? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to już proszę pytać tych, co przetarg ogłaszali  

Radny Mateusz Leszczyński - u nas też to powinno być zawarte, w razie jak by co, bo to jest 

duża inwestycja.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to już nie do naszej strony Szanowni Państwo.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale panie wójcie możemy chyba jako partner 

poprosić o umowę. 

Radny Mateusz Leszczyński - też tak myślę, że możemy liczyć na kserokopie umowy               

i zobaczyć, jak jest zawarta umowa, bo to chyba, jako partner mamy większy wkład. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy jako  

Radny Mateusz Leszczyński - no ja tak myślę, że do wglądu powinniśmy mieć.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wiecie, bo przecież tak samo współpracujecie, 

rozmawiacie   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy specyfikacja do przetargu pani mi 

powiedziała, że jest na stronie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - więc na stronie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - już odpowiadam  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jest na stronie starostwa, więc umowa też 

będzie no w ramach tego.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak już Państwu odpowiadam  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a punkty tam zabezpieczające na wypadek 

np. złych warunków atmosferycznych, no to zobaczymy jak to wygląda wtedy jak będzie 

podpisane. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mogę powiedzieć właśnie, na moment ogłoszenia 

przetargu jest SIWZ i od razu jest umowa, projekt, który będzie podpisany. Czyli projekt 

umowy, który jest na stronie, on musi być co do paragrafu podpisany z wykonawcą.            

Ten dokument, który jest na stronie to będzie wiązał wykonawcę i starostwo. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś pytania do tego tematu 

Państwo macie?  

Radny Ignacy Janczuk - prosilibyśmy jeszcze w przyszłości w takich sprawach oczywistych 

było mniej nerwów dla wszystkich, żeby to szło, ład i porządek, także mam prośbę. Jeszcze 

może dodam, jeśli już zapada decyzja na radzie, większością rady, to nie powinno być już 

dyskusji żadnej i pani powinna być też jako osoba która wspiera całą radę, bo pani jest 

naszą tak jakby reprezentantką. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - panie Ignacy już jak tak rozmawiamy, pan 

uważa, że ja nie wspieram? 

Radny Ignacy Janczuk - nie no dobrze, idźmy dalej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no właśnie, no właśnie może  

Radna Ewa Szydłowska - ale przyzna pani, że dużo pani nie wie, czasami?  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - oczywiście że nie wiem. 

Radna Ewa Szydłowska - bo pani już była w starostwie i pani już wie, a my zostaliśmy w tym 

samym punkcie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale ja byłam w starostwie wczoraj i dzisiaj      

to co wiem  

Radna Ewa Szydłowska - bardzo dobrze  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to wam przekazuje, więc zarzuty, że ja nie 

wspieram rady, albo nie wiem, to są w ogóle nie na miejscu.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo oczywiście, że tak to jest praca taka 

jak było powiedziane, raz że trzeba szybko zrobić, naprawdę były te sesje nadzwyczajne, 

nasze uchwały. Można było się pokusić tydzień wcześniej, dać dokumenty jednej stronie, 

drugiej niech się zapozna, a było to na zasadzie takiej, bo już starosta ma jutro, pojutrze 

termin. Przecież to rzeczy, które nie rozmawiamy po trzech miesiącach, trzydziestu to są 

rzeczy w milionach złotych.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - żeby zakończyć już to powiem wam, ja też 

uważam, że to jest rzecz oczywista podjęcie uchwały przez nas, to jest rzecz oczywista. 

Przystępujemy do realizacji, a porozumienia nie podpisuje ja, ani nie podpisujemy my, jako 

rada tylko podpisuje wójt ze starostą, więc dorośli ludzie odpowiedzialni wybrani przez nas 

wszystkich  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mieszkańców  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – mieszkańców, no więc niech się dogadują. 

Kontrowersje zawsze są, dogadali się, podpisali i zakończmy to. 

Radny Ignacy Janczuk - dobrze już zakończmy to.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę Państwa jest sprawa, wójt jeszcze 

miał coś? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jest sprawa tych świetlic.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tych świetlic, więc proszę Państwa na ten 

moment pan Michał Kulesza zgodził się prowadzić zajęcia z karate. Zajęcia 2 razy                 

w tygodniu, grupa 15 osobowa, gdybyście sobie tam mogli zapisywać. Na dzień dzisiejszy to 

co mamy. 

Radny Leszek Muszyński - a może być mniej?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - pewnie tak. Myślę, że jak będzie jeden więcej 

albo dwóch mniej, to 

Radna Ewa Szydłowska - dwa razy w tygodniu, maksymalnie 15 osób?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - 15 osób. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, ale Szanowni Państwo mogę, to zróbmy tak, żeby też 

nie było tak, że będą tylko dwie osoby ćwiczyć, wydaje mi się, że lepiej zebrać 16 – 18, jak 

przyjdzie 8 - 10 to też będą ćwiczyć.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i te zajęcia mogłyby się odbywać                  

od października. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja wiem, że to o młodzież chodzi  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wtorek i piątek pan proponuje 

Radny Mateusz Leszczyński - o której godzinie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a to już do ustalenia  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – o godzinie 17  

Radna Ewa Szydłowska - to jak to podzielimy?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to już jest nasza rola w tej chwili, 

zastanówmy się.  

Radny Mateusz Leszczyński - a gdzie w sali?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no musimy zadecydować, ja myślę               

że najpierw trzeba zacząć od tego, że musimy się zorientować ilu chętnych będziemy mieli, 

na jakie zajęcia.  

Radny Wiesław Maciejuk - no właśnie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jakieś rejony, obszary.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dlatego dzisiaj przy okazji tej sesji, żebyśmy 

na następną już mieli orientację, żebyśmy podjęli decyzje. To jedne te zajęcia są, drugie 

zajęcia pan Karol Juszyński będzie prowadził zajęcia gry na gitarze. Grupa 10 osobowa, raz 

w tygodniu te zajęcia będą się odbywały i tak między godzinami od 16 do 20.  

Radna Zofia Marczuk - jak wiekowo? 

Radny Mateusz Leszczyński – przepraszam, a można te zajęcia na ksero odbić?  

Radny Ignacy Janczuk – co do tych zajęć, trzeba to umieścić na stronie internetowej.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – napiszemy. 

Radny Ignacy Janczuk - większość ludzi czyta na stronie internetowej i to jest najlepszy 

środek przekazu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale my nie mamy co umieszczać nawet,        

bo co powiemy, że gdzie będą te zajęcia? To musi być konkretnie, jeżeli napiszemy na 

stronie internetowej, to musimy napisać, gdzie się odbędą zajęcia z gry na gitarze i o której 

godzinie, proszę się zapisywać, ale my jeszcze w tej chwili nie zadecydowaliśmy jak to ma 

wyglądać. 
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Radny Ignacy Janczuk - bo to już na wiosnę prowadzone były rozmowy?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy to już wcześniej, ale no i teraz 

wiadomo, że to się będzie jakby do wakacji, bo później to już dzieciaki  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - do szkoły idą  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - już chcą odpocząć.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dlatego jest taki pomysł, oczywiście strona jest po to            

i zapiszemy tylko do Państwa jest prośba, faktycznie to w takich Dubiczach, czy w Wólce, 

czy w Koszelówce. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - żeby już ludzie mieli  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - czy robimy w takiej świetlicy, czy robimy jak grupa się 

nazbiera i będzie to w świetlicy w Wólce albo w Koszelówce, na sali gimnastycznej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - bo wiecie można np. na tą gitarę nikt nie 

zechce. 

Radny Mateusz Leszczyński - jest duża sala, jest sprzęt. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale gdzie? 

Radny Mateusz Leszczyński - w Kornicy  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no to, dlatego mówię. 

Radna Ewa Szydłowska - ale w Koszelówce też można zrobić.  

Radny Ignacy Janczuk - chyba, że na małej salce.  

Radny Mateusz Leszczyński - no na małej sali w Kornicy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale słuchajcie, zamysł tego był taki żeby       

to było jak najbliżej miejsca zamieszkania.  

Radny Leszek Muszyński - i to bez ruszania się.  

Radny Wiesław Maciejuk - a nie można faktycznie na tablicy napisać, chętnych prosimy        

o zgłaszanie się do tej osoby? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak napiszemy, tylko zaczynamy od siebie.  

Radna Ewa Szydłowska - ostatnio właśnie się wypowiadał, że dzieci, które są, jeżdżą  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo ja myślę, że zatwierdzicie  

Radna Ewa Szydłowska - i dlatego ten zamysł bliżej miejsca zamieszkania  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - bliżej miejsca zamieszkania. 

Radna Ewa Szydłowska - to jest po prostu bardzo dobry. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - bo ta część dzieci dojdzie sobie na piechotę 

albo dojedzie rowerem. 

Radna Ewa Szydłowska - trzeba mówić ostatnio psycholog się wypowiadał, odnośnie 

rodziców, którzy wysyłają dzieci na zajęcia, że bardzo dużo tracą sił na dojazdy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - także nam dwa cele przyświecają,           

żeby te dzieci jakoś zaktywować, żeby były zajęcia i żeby świetlice wiejskie też 

funkcjonowały.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, bo Państwo się zwracali tylko               

z apelem żeby rozpropagować, możecie Państwo wziąć zapisać, ja myślę że puścimy na 

stronę, tylko teraz niech się zgłaszają telefonicznie czy rodzice czy dzieci do kadr. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak zastanowić się w ogóle jak to zrobić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a później się zastanowić, listę przekażemy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - człowiek w gminie będzie od tego, któraś 

pani się zajmie. 

Radny Wiesław Maciejuk - ale proszę tu zapisać, że jest tutaj pani, że będzie kurs karate        

i chętni niech się zgłaszają do radnego, zbierze radny przyniesie do gminy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – też, albo telefonicznie po prostu zgłosi. 

Forma jest różna. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - bo jeżeli telefonicznie będą zgłaszać, to wiadomo żeby 

podali skąd dzwonią, ale też dzwoniąc na pewno zada pytanie, gdzie to będzie się odbywać? 

Także ustalmy czy radni zbiorą listę i przyniosą do kadr, czy jednak na stronie? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – my w tej chwili możemy, wójt ma racje 

napisać na stronie internetowej gminy, że takie zajęcia będą i żeby się zgłaszali do radnych. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a Państwo przychodzicie do kadr i później tu na sesji 

ustalimy, czy to będzie na tej sali czy na tej.  

Radny Wiesław Maciejuk - na tablicy  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - albo na tablicy  

Radny Wiesław Maciejuk - mówię poważnie, bo nie każdy wchodzi na  stronę gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale dużo osób wchodzi, znaczy każda forma 

informacji jest dobra żeby dotrzeć i jeszcze poprosimy proboszcza żeby ogłosił.  

Radny Wojciech Baj - no właśnie, to jest najlepsze źródło do rozprowadzania informacji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jeszcze będą zajęcia takie: artystyczno -  

rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych, bo tutaj ja bym chciała zaznaczyć, że nie będzie tak,      

że to jest ograniczenie jakieś wiekowe, bo jeżeli przyjdzie 6 letnie dziecko zechce przyjść 

tam i dorosły ja nie widzę żadnego problemu, tak samo na te zajęcia rękodzielnicze. Zajęcia 

po 2 godziny, 2 razy w miesiącu będą się odbywały. I też grupy takie 15 osobowe, ale to nie 
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ma takich sztywnych ram przynajmniej tutaj. Jeżeli będą trochę większe na pewno też do 

przyjęcia będzie  

Radna Zofia Marczuk - grupy 15 osobowe?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak, 15 osobowe. Tematykę tych zajęć pani 

będzie ustalała. Będzie prowadziła pani Magda Lasocka, ona ma firmę taką, która się 

zajmuje tymi rzeczami. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - reasumując, czyli karate około 15 osób w grupie, gitara 

około 10 osób w grupie i te zajęcia artystyczne rękodzieła około 15.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak w tej chwili jeszcze  

Radny Wojciech Baj - a ta gitara w jakie to dni? 

Radna Ewa Szydłowska - jeszcze nie ustalaliśmy  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - raz w tygodniu  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - raz w tygodniu tutaj mam zaznaczone, we 

wtorek widocznie panu tak pasuje. Gitarę trzeba mieć ze sobą  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - kupić  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy jest. Ja tutaj jeszcze do pana wójta, 

bo jest możliwość gry na innych instrumentach tylko z tymi instrumentami jest najgorzej,       

ale my w GOKU mamy pianino i ja bym chciała żeby dostać takie pozwolenie, żeby 

sprowadzić fachowca, zobaczyć czy się nadaje do remontu? 

Radna Ewa Szydłowska - za moich czasów, jeszcze pamiętam było już rozstrojone te 

pianino w GOK-u.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - w GOK-u? Ale wiecie, ale instrument jakiś 

tam wiekowy jest czasem lepszy od tego w tej chwili wyprodukowanego, tylko po prostu 

może jakiejś naprawy wymaga. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - panie Wojtku, to da pan namiary na tego człowieka, 

porozmawiamy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i wtedy pianino może być jak najbardziej.  

Radny Wojciech Baj - to znaczy to jest nauczyciel szkoły muzycznej z Łosic, uczył mojego 

syna i on stroi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale to trzeba jakiegoś fachowca,  

Radny Wojciech Baj - on stroi pianina.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wtedy na pewno nie będzie mniejsza,          

niż jakieś indywidualne zajęcia.  

Radny Wojciech Baj -  czy w ogóle jest sens strojenia tego?  
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Radna Zofia Marczuk - w jakim stanie jest?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jest jeszcze sprawa zumby, która już jest        

w Dubiczach. 

Radna Ewa Szydłowska - ja prosiłam żeby to była informacja na stronie internetowej               

i w szkołach i nic.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie, bo ja w ogóle informacji o tej zumbie nie 

mam i jakby nie to  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - znaczy wie pani na stronach ta grupa jest dość liczna,       

bo jeszcze kiedyś zajadę, odwiedzę no to nie wiem, co tam mają w programie itd.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - w tej chwili ta pani jest na urlopie co się tym 

zajmuje, nie mogę się do niej dodzwonić, ale ja bym chciała żeby ta zumba też była. 

Radna Ewa Szydłowska - zaraz, bo ja właśnie słyszałam, że w Szpakach też chcą zumbę 

zrobić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - Szpaki nic nie wiedzą.  

Radny Leszek Muszyński - w Szpakach była w tamtym roku propozycja, przecież ja tam 

próbowałem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - idźmy dalej z tymi zajęciami. Proszę Państwa 

jeszcze dalej są, jest propozycja pani Szpury. Ona prowadzi zajęcia takie, ja nie wiem jak      

to nazwać, wypalanie na drewnie. 

Radna Ewa Szydłowska - tak drewno jest  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - rękodzieło po prostu i też może takie zajęcia 

prowadzić i zajęcia z pszczelarstwa też zadeklarowała, jeżeli będą chętni oczywiście.           

To tak samo jak i na te wszystkie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pani Szpura miała tam prowadzić zajęcia. Nie wiem czy 

prowadziła z młodzieżą szkolną. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale zaproponowała że na świetlicy też może 

jakieś zajęcia prowadzić, więc informuje Państwa że takie coś jest.  

Radny Mateusz Leszczyński - ale ja mam jeszcze taki pomysł odnośnie tych zajęć, bo to też 

można byłoby powiedzieć nauczycielom w szkołach, którzy lekcje prowadzą. Niech powiedzą 

że takie zajęcia będą się odbywały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - Proszę Państwa powiemy to wszystko. 

Radny Mateusz Leszczyński- ale ja chciałbym uzyskać informacje. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – powiemy. 

Radny Mateusz Leszczyński -  tą drogą, dzieci chodzą teraz do szkoły, nie ma teraz wakacji, 

to najlepiej by było. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak, w szkole też przekażemy, przez księdza 

też przekażemy. Tylko my musimy podjąć decyzję, co my będziemy przekazywać?  

Radny Mateusz Leszczyński - znaczy, to może zrobić w ten sposób, że najpierw puścić 

informację w szkołach, a później zobaczyć ile chętnych się zbierze do wychowawcy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale panie Mateuszu. Musimy powiedzieć,     

że będzie  

Radny Mateusz Leszczyński - że będą kursy  i zbiera się po 15 osób i zgłoszone. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – konkretnie ma być. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ustaliliśmy, jakie grupy zajęć. Teraz się zwracam             

do Państwa, że piszemy na stronie internetowej, że informację taką będzie posiadać szkoła. 

Bo się da listę do szkoły, jakie to zajęcia, w jakich grupach dla młodzieży i tak samo, żeby to 

Państwo zgłaszali. I napiszemy informację na stronie, że chętni rodzice czy młodzież, żeby 

się zgłaszać do radnego, czy nawet tutaj dzwonili do kadr, czy młodzież to pójdzie do 

nauczyciela w szkole powie, tak? To nie jest żaden problem, tylko nie wiem jak oni będą 

prowadzić. Na pewno karate zechcą oświadczenia rodziców.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to już wiecie, takie techniczne sprawy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, bo to będzie prowadzący np., to już nie dla nas 

sprawa. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tylko  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tylko mówię o tym, że dziecko 16 letnie czy tam 12 letnie, 

to musi rodzic wiedzieć o tym, tak?  

Radna Ewa Szydłowska - taką deklarację, że rodzic wie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nikt nie weźmie na siebie. 

Radna Ewa Szydłowska – tak, że wyraża zgodę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to są techniczne rzeczy. 

Radny Wojciech Baj - jakby on pracował, co godzinę w innej wsi? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy wiecie. Mogą być w tym tygodniu 

zajęcia 

Radny Wojciech Baj - a w ten sposób? Co dwa tygodnie chyba. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w Kazimierzowie, bo grupa się znalazła        

we wtorek. W piątek będzie grupa, ja tylko tak przypuszczalnie mówię, w Wygnankach. 

Radny Wojciech Baj - czyli przez miesiąc może być, każdego dnia inna osoba prowadząca 

zajęcia, tak?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak. Znaczy zobaczymy ile będzie tych osób 

chętnych. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo na ilości 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – na jakie zajęcia? I wtedy rozpracujemy,        

że tam jest w Kazimierzowie na te zajęcia, w Szpakach są chętni na te zajęcia. Ile tych zajęć 

będzie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja powiem Państwu tak, trzeba zebrać chętnych, 

przypisać do osób, które uzgodnione, przekazać. Jeżeli te osoby będą w stanie zajęcia raz     

w tygodniu, co tydzień prowadzić w innej świetlicy, to nie ma problemu, tak? A jeżeli będzie 

trzeba, to szukać jakiegoś innego instruktora, tak? 

Radny Leszek Muszyński - bo nie wiem czy wiecie w Łosicach pawilonie, stary pawilon jest 

podzielony na pół i on całą górę wynajął i tam prawdziwy klub.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale pan Kulesza się zgodził? 

Radny Leszek Muszyński - także nie wiem skąd 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale pan zgodził się, tylko chciał żebyśmy       

to ogłosili. 

Radny Leszek Muszyński - chyba że tak. No z tym karate to jest taki słomiany zapał, bo dość 

krótko to trwa.  

Radna Ewa Szydłowska – proszę Państwa jak tak patrzę i to obserwuje, to trzeba się z tym 

liczyć, bo nie raz jeździłam na aerobik i zumbę, na początku jest super, no po prostu trzeba 

się z tym liczyć.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba zacząć te działanie. Ja Państwu powiem szczerze, 

robiliśmy wyjazdy na basen, robiliśmy od 2012 roku czy 2011. Też było podzielone,              

nie wszyscy na raz, samochód jeździł raz w tygodniu zabierał Kornicę, później znowu 

zabierał Szpaki i Kobylany i faktycznie zapał był. 

Radna Ewa Szydłowska – najpierw się kłócili, że za mało, a pod koniec tam nie było, komu 

jeździć.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a później, naturalnie to zrezygnowali, bo nie było chętnych 

do jazdy. 

Radna Ewa Szydłowska – tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – już tam przymykałem oko jak jechało 40, jak jechało 25 

pojechali sobie, tak?  

Radna Ewa Szydłowska – także trzeba się z tym liczyć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – z czym skończyć temat na stronie gminy 

informacje taką napiszemy, że są zajęcia.  

Radna Ewa Szydłowska - i do radnych  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i do radnych się zgłaszać. Są zajęcia             

z karate, z gitary, z artystycznych, w tej chwili do swoich radnych się zgłaszać.  
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Radna Ewa Szydłowska - ale żeby była informacja, że na razie są zapisy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zapisy. 

Radna Ewa Szydłowska - i szukamy chętnych  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - chętnych tak  

Radna Zofia Marczuk - grupy tworzymy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i Państwo się liczcie z tym, że do was będą     

i sami zresztą tam gdzie są dzieci, bo wiadomo pytacie no to najbardziej to chyba dzieci         

u siebie, a na sesje już będziemy zorientowani.  

Radna Ewa Szydłowska - ale to łatwiej jak 15 osób będzie miało niż jak każdy indywidualnie 

z rodziców będzie chciał.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a później już jak, jeżeli my tutaj będziemy 

mieli chętnych, podejmiemy decyzję gdzie i jak. Ogłosimy w Szpakach, ogłosimy w Kornicy, 

poprosimy księży żeby ogłosili, na stronie gminy ogłosimy nawet i nie wiem                            

w Konstantynowie jest taka potrzeba, w Huszlewie.  

Radna Ewa Szydłowska - tak informacja na piśmie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - także tam gdzie nasi ludzie są, tam będziemy 

ogłaszać. Dobrze gdyby to już od października się zaczęło. 

Radna Ewa Szydłowska - nie to jest bardzo dobrze, bo ten wrzesień to są jeszcze prace. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - może jeszcze inne zajęcia, jeżeli jakiś będzie 

instruktor, a trzeba będzie coś tam dokładać. Dobrze ja dziękuję jeżeli chodzi o to, panie 

wójcie, pan jeszcze?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, Szanowna Rado, solary umowa już 

podpisana i idą już materiały w poniedziałek będą robić. W związku z solarami trzeba będzie 

do budżetować z 15.000,00 zł bo mieliśmy zabezpieczone w budżecie 953.000,00 zł,             

a po przetargu poszło najniższa oferta była 951.000,00 zł tutaj taką korektę trzeba będzie 

zrobić. Szanowni Państwo w związku  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - solary 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - solary  

Radna Ewa Szydłowska - 15.000,00 zł, dofinansować tak?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak zwiększyć te przedsięwzięcie, druga rzecz w związku    

z tym, że robimy tą drogę to będziemy się zwracać tutaj z panią skarbnik, na najbliższej sesji 

chcemy zaraz ustalimy, kiedy ją zrobić o podjęcie uchwały zaciągnięcie pożyczki w BGK na 

sfinansowanie solarów, bo to jest ta rzecz która może być pomostową i sfinansowana tak jak 

była przydomówki i hydrofornia. Przydomówki hydrofornia już została że tak powiem 

rozliczona. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale słuchajcie Państwo bo to bardzo ważne 

rzeczy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – rozliczona, spłaci się kredyt. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a to znaczy że nie ma. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - z końcem sierpnia. 

Radny Mateusz Leszczyński - czyli zwrot dostaliście już?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, w tej chwili gmina już nie ma. Zero kredytu.  

Radny Mateusz Leszczyński - bardzo dobrze. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zero kredytu i chciałbym w tym momencie tak samo 

zadziałać, zrobić jeżeli chodzi o solary, w ten program wpina się w dofinansowanie te z BGK 

w ramach kredytu przejściowego na korzystnych warunkach, bo jeżeli chodzi o inwestycje 

drogową z powiatem, ta inwestycja nie jest objęta wsparciem przez BGK, kredytem nisko 

oprocentowanym.  

Radna Ewa Szydłowska - na chwilę obecną nie mamy kredytu? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Radna Ewa Szydłowska - ponieważ już te przydomówki  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - rozliczyły się  

Radna Ewa Szydłowska - rozliczyły się  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - i wniosek został rozliczony  

Radna Ewa Szydłowska - mieliśmy zaciągnąć kredyt na  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – na drogę  

Radna Ewa Szydłowska – na drogę  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak  

Radna Ewa Szydłowska - w kwocie  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 650.000,00 zł, czy 600  

Radna Ewa Szydłowska - 650.000,00 zł i to nie jest  

Radny Ignacy Janczuk - już nie będziemy brać tego  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to znaczy  

Radna Ewa Szydłowska - nie możemy wziąć tak 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - myślę że korzystniejsze jest o wiele ten,        

to nie ma co dyskutować. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, pani Ania będzie musiała policzyć 

wszystko, sytuację finansową, zobaczymy jak to wygląda. No bo teraz trzeba usiąść 

przeliczyć, bo tam mamy do zapłacenia w tej chwili Szanowni Państwo tak jak Państwu 

mówiłem, droga w Rudce do zapłacenia będzie, solary i dla starosty te 1.600.000,00 zł tak? 

Radny Mateusz Leszczyński - a droga w Rudce? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w Rudce to, co było w budżecie ujęte.  

Radna Ewa Szydłowska - tam jest 380.000,00 zł, 480.000,00 zł tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no coś tam było, 420.000,00 zł czy 480.000,00 zł,             

po przetargu tam jest trochę mniej. Nie wiem, nie pamiętam w tej chwili, ale to trzeba teraz 

usiąść i wszystko zobaczyć. Może będzie tak, że sfinansujemy tą drogę bez pożyczania 

pieniędzy 650.000,00 zł, a zamknie to się nam tą pożyczką, którą BGK udzieli na 

sfinansowanie solarów, ale to trzeba usiąść i policzyć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale solary to muszą być bardzo szybko 

rozliczone, bo pożyczka by nam się zamknęła do końca roku? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i nie mielibyśmy do końca roku zobowiązań.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo z solarami jest układ taki, że zwrot         

i rozliczenie ma nastąpić w tym roku, czyli jeżeli wezmę zobowiązanie w BGK-u, to ono 

powinno się samo rozliczyć do końca tego roku, tak jak było z tą przydmówką co mówiłem 

Państwu. Zależy jaki tam będzie etap, ile tam czasu będą sprawdzać, na pewno w tym roku 

się rozliczymy no poszły działania takie iż nie rozliczyło to czyli  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jak to się nie rozliczyło  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, nie że się nie rozliczyło w listopadzie, czy grudniu tylko 

się rozliczyło w sierpniu chodzi mi o to, że rozliczyło się dużo szybciej niż ja mówiłem na 

radzie, bo mówiłem że wniosek   

Radna Ewa Szydłowska - no to tak mniej więcej ile nam brakuje? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - czego? Trzeba policzyć teraz  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy w budżecie na pewno nie mieliśmy 

tych pieniędzy dodatkowych dla starostwa na drogę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Radny Mateusz Leszczyński - to może na następnej sesji będzie wszystko jasne co i jak.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - i zechcę z tego względu Szanowni Państwo poprosić         

o zwołanie sesji, pani Ania przygotuje tylko nie wiem na piątek?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – trzymajmy się terminu, na siedem dni przed 

sesją otrzymujemy zaproszenie. 
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Radny Ignacy Janczuk – w poniedziałek nie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zróbmy we wtorek sesję. 

Radna Ewa Szydłowska – na godzinę 9. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira – umówmy się na piątek, może na rano. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pani Ania musi przygotować dokumenty i uruchomić 

działania. Jest to sprawa istotna i pilna i najszybciej jak to jest możliwe. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – jutro mnie nie ma, bo mam szkolenie. 

Radny Ignacy Janczuk – piątek o godzinie 9. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to o czym w tej chwili rozmawiamy, skutkuje zmianami       

w budżecie gminy. Czy przed sesją musi być posiedzenie komisji budżetowej? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira – czy zwołujemy komisję? 

Radny Ignacy Janczuk – komisje zwołać przed sesją. 

Radny Mateusz Leszczyński – zwołać komisję, a następnie sesję. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na godzinę 9 zwołać komisje, natomiast na godzinę 10 

zwołać sesję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira – warunki pożyczki są na pewno korzystne. Czy jeszcze 

są sprawy pilne, czy mogą poczekać do piątku.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wnioski odnośnie suszy zostały zawiezione do wojewody, 

każda osoba u której straty w wyniku suszy wyniosły powyżej 30% ma udać się do agencji. 

Sprawa dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły do Białej Podlaskiej to koszt 100 zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira – ustawa nas do tego zobowiązuje, trzeba się 

dostosować i pomóc. 

Radna Ewa Szydłowska – a nie można z inną gminą? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk  - nie można. 

Radna Ewa Szydłowska – dlaczego były zmiany w przygotowaniu dożynek, bo msza była 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira – pan Andrzej Hordejuk wnioskował, aby przesunąć 

terminy mszy. Pół godziny msza jest przesunięta. 

Radny Ignacy Janczuk – o jedną mszę mógłby się wstrzymać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dostałem taką informację w poniedziałek i od razu 

poinformowałem starostwo. Starostwo odpowiedziało, żeby poświęcić wieńce. 

Radna Ewa Szydłowska – a dlaczego obiad wyszedł o godzinie 15.30, a nie o godzinie 

14.30. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – według zaproszenia się przesunęła. 
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Radna Ewa Szydłowska – goście byli bardzo zdegustowani, do nas jako radnych były uwagi. 

My jako radni nie wiedzieliśmy co się dzieje, dlaczego nie zostali zaproszeni radni z innych 

gmin? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – układ był taki, prosiłem wszystkich którzy byli, żeby udali 

się na obiad jak skończy się część oficjalna. 

Radny Mateusz Leszczyński – nie podobało mi się pana wójta zachowanie w stosunku           

do pani Haliny, że pan na nią krzyczał. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – może głośno mówiłem. 

Radny Ignacy Janczuk – żeby na przyszłość, że Ci Państwo po występie nawet nikt im nie 

zaproponował herbaty ani ciasta, którą powinni mieć zabezpieczeni. To nie będzie 

świadczyło źle o starostwie tylko o gminie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira – ja interweniowałam w tej sprawie, jeżeli miałam 

świadomość, że coś jest nie tak to interweniowałam. 

Radny Ignacy Janczuk – w oczach innych gmin wypadliśmy słabo, żebyśmy z tej sytuacji 

wyciągnęli wnioski na przyszłość. 

Radna Ewa Szydłowska – zadzwonić do przewoźnika JareS, odnośnie tych kursów dwa razy 

w tygodniu, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pani też może zadzwonić. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska  – JareS u nas jeździ? 

Radna Ewa Szydłowska – wtorek, środa. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira – ludzie starsi i samotni odcięci są od świata. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła 

obrady XVI sesji Rady Gminy, o godzinie 10:40.  

 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczyła 

Marzena Gromysz                                                                   Elwira Hulińska            
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