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P R O T O K Ó Ł  Nr XIV/2015 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 27 sierpnia 2015 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Elwiry Hulińskiej 

– Przewodniczącej Rady Gminy. 

Obrady rozpoczęły się o godzinie  9:00  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - otworzyła obrady XIV nadzwyczajnej sesji Rady 
Gminy w Starej Kornicy, powitała Starostę Powiatu Łosickiego Czesława Gizińskiego, 
przedstawicieli Zarządu Powiatu Łosickiego, radnych powiatowych, Wójta Gminy Kazimierza 
Hawryluka, Skarbnika Gminy Annę Blondyk, radnych. Stwierdziła,  że obrady są 
prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 13 radnych. Nieobecni radni: pan Łukasz Kalużny – 
nieobecność usprawiedliwiona, pan Stanisław Wielgórski – nieobecność usprawiedliwiona. 
W załączeniu lista obecności radnych.  

Zapoznała z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Dyskusja odnośnie przebudowy drogi powiatowej Nr 2013 W Ostromęczyn – Stare Szpaki 

– Nowa Kornica na odcinku od km 6+775 do km 12+175. 

4. Zamknięcie obrad sesji.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na wniosek posiedzenia Rady Powiatu w dniu 

wczorajszym zostało przegłosowane, aby jeszcze raz Gmina Stara Kornica wypowiedziała 

się w tej kwestii. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - także my mamy jakby stanowisko Rady 

Powiatu i pozwólcie Państwo, że ja przeczytam. Zajęcie stanowiska Rady Powiatu 

dotyczącego realizacji przebudowy drogi powiatowej Nr 2013 W na odcinku Ostromęczyn - 

Stare Szpaki - Nowa Kornica na odcinku od 6+775 do 12+775 zlokalizowanej na terenie 

gminy Stara Kornica z Narodowego Programu Rządowych Dróg Lokalnych z projektu 

schetynówki. Przewodnicząca Rady Powiatu pani Grażyna Kasprowicz poddała pod 

głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez radnego pana Dariusza Melecha o treści:       

1) Powiat Łosicki zarezerwuje w budżecie 2015 roku kwotę 300.000,00 zł na realizację 

przebudowy drogi powiatowej Ostromęczyn - Stare Szpaki - Nowa Kornica zlokalizowanej na 

terenie gminy Stara Kornica z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych                

z projektu tzw. schetynówki. Pozostała kwota udziału powiatu w inwestycji będzie w formie 

dotacji gminy Stara Kornica. Kwota dotacji udzielonej przez gminę Stara Kornica zostanie 

zwrócona przez powiat w ciągu trzech lat do końca kadencji w inwestycjach drogowych, 

które zostaną wykonane na terenie gminy, a wskazane przez samorząd gminny. W 

głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział 12 radnych obecnych na sesji. Wyniki głosowania: 9 

głosów za, głosów przeciwnych nie było, 3 głosy wstrzymujące się. Tak Rada Powiatu na 

wczorajszej nadzwyczajnej sesji zadecydowała i cóż panie starosto może pan się 

ustosunkować. 

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński - ja się do tego nie będę odnosił, to ja muszę 

wykonać, to zdecydowała Rada Powiatu, a od was zależy decyzja, czy wchodzimy w taki 

program, czy nie. Ja to już zabierałem głos tam u was na poprzedniej sesji, wczoraj trzy 
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godziny siedzieliśmy na Radzie Powiatu i taka decyzja została wypracowana, nie mam już 

nic do dodania.  

Radny Leszek Muszyński - to w okresie trzyletniego zwrotu tych 600.000,00 zł co my mamy, 

gdybyśmy założyli, to wtedy wkład nasz z gminy jeszcze do tych zwrotów musiałby być jaki? 

No bo 600.000,00 zł oferuje pan, że w przeciągu trzech lat zwróci pan nam  w inwestycjach i 

teraz 600.000,00 zł, plus nasze następne 600.000,00 zł? 

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński - proszę pana jest kilka wariantów, że tak 

powiem inwestowania. Jeden wariant to gmina dokłada swoje, my dokładamy również swoje, 

robimy tylko za to, ale najlepiej gdybyśmy weszli w program jakiś pomostowy lub no tak żeby    

to były pieniądze  

Radny Leszek Muszyński - my weszliśmy w taki program, gdzie teraz wychodzi nam,           

że musimy dołożyć te 3 /4, a wy tylko 1/3, to tak wychodzi. No to przy następnym programie 

gdy będziemy musieli znowu dołożyć tyle, to podejrzewam że naszej gminy nie stać na takie 

inwestycje tylko drogowe, wszystko odłożyć, zostawić tylko i wyłącznie drogi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiatowe  

Radny Leszek Muszyński – powiatowe. Jedynym właścicielem jest Zarząd Powiatu 

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński - ja przyjmuje wszystkie Państwa uwagi i tak 

jak powiedział radny już nie będę polemizował 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy ktoś ma pytania? 

Radny Ignacy Janczuk - ja może zacznę tak troszeczkę na początku. Myślę, że to co teraz  

wypracowała Rada Powiatu, to już jest takie jakby stanowisko bardziej wiarygodne niż jedna 

osoba, niż pan starosta, chociaż z całym szacunkiem i myślę że to jest dobra oferta. 

Wszyscy wiemy jaka jest sytuacja powiatu i skoro oni się zdecydowali na taki ruch,                

to naprawdę dla nich też zależy żeby to zrobić, a my tam budujemy drogę dla naszych 

mieszkańców i to będzie droga która będzie wizytówką naszej gminy i całego powiatu. 

Jeszcze tam dołożę, my na tą drogę czekamy od 10 lat i teraz gdybyśmy mieli                      

za 500.000,00 zł jej nie zrealizować to byłby szok dla mnie osobisty, samorządy które są 

słabsze finansowo wspierają się między sobą, bo inaczej połowa samorządów nic by nie 

robiła. Ja wiem, jak jesteśmy tacy podejrzliwi wszyscy proszę mi podać przykład, załóżmy 

czy samorząd Łosicki zalega komuś z pieniędzmi, myślę że nie. Są może jakieś takie 

perturbacje drobne, ale nikt myślę że w samorządzie nie może jeden drugiego oszukać bo 

tak się nie da, tylko skoro samorząd wypracował takie tam stanowisko  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale to co to jest o to? Ignacy, jak nie oszukał, 

no to co to jest o to, Ty mi powiedz. Bo wy mówicie, że gwarancja jest, rada będzie pilnować. 

Rada podjęła uchwałę w ubiegłym roku, jeszcze nie ma roku składając wniosek,                    

że zabezpiecza 950.000,00 zł  

Radny Ignacy Janczuk - powiem tak, wszyscy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - przyjęła zobowiązanie. Przeczyta pani tą uchwałę.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - przyjęła zobowiązanie, podpisała umowę  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - paragraf 2   

Radny Ignacy Janczuk - wszyscy uważali, że tej drogi robić się nie będzie, bo nikt jej robić 

nie chciał i dlatego może takie są mylne, ale teraz jest już taka jasna deklaracja, że chcą tą 

drogę robić, chociaż ich nie bardzo stać i przy naszym wsparciu byłoby to zrealizowane. 

Byśmy pozyskali połowę z budżetu województwa, to niektóre samorządy się podejmują 

same żeby tę połowę. My robiliśmy schetynówkę pół na pół, no bo tak chcieliśmy i zrobiliśmy 

kawałek fajny schetynówki, która kosztowała nas 800.000,00 zł,  czy ponad z tym wszystkim. 

Teraz tutaj mamy szanse załóżmy założyć, to będzie kosztowało 1.000.000,00 zł z 

kawałkiem, mamy szansę zrobienia drogi 5 km ze zjazdami. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – odnośnie szansy 

Radny Ignacy Janczuk - bo przecież niedawno pan wójt mówił, że mamy 2.500.000,00 zł        

w tej chwili na lokatach i innych kontach, a później moglibyśmy te 500.000,00 zł kredytu 

zaciągnąć na następne inwestycje. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - zaczekajcie ja mam, ale powoli  

Radny Mateusz Leszczyński - bo nie będzie drogi  

Radny Ignacy Janczuk - bo nie będzie drogi przez następne 20 lat po prostu, taka jest 

prawda.  

Radny Mateusz Leszczyński – kiedy ostatnio u nas droga była robiona?  

Radny Wiesław Maciejuk - Stara Kornica ma drogę.  

Radny Ignacy Janczuk - Stara Kornica ma tamtą drogę tylko to jest przeciwna  

Radny Leszek Muszyński – to nie jest droga nasza 

Radny Ignacy Janczuk – ale jak nie jest nasza, którędy do domu jeździsz? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale proszę Państwa  

Radny Ignacy Janczuk- ale Ty ze Szpak jesteś?  

Radny Leszek Muszyński - ale ten który składa wniosek ma być partnerem, a nie chce 

zabrać pieniądze gminne.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - panowie zobaczcie jaka jest sytuacja w tej 

chwili. Powiat wpuścił nas po prostu w „kanał”, ja tak brzydko może powiem i my teraz, panie 

zadowolone słuchają jak my się kłócimy. O co się kłócimy?  

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski - ja przepraszam, jak może być dobrze jak radny          

ze Szpak nie chce drogi. 

Radny Leszek Muszyński - tylko wnioskodawca niech zabezpieczy te pieniądze, które miał 

zabezpieczyć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale nie szantażujmy się takimi rzeczami  
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Radny Leszek Muszyński - pieniądze które miał zabezpieczyć, czemu gmina ma drogę 

powiatową robić? Gdzie te pieniądze się podziały? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale jak będziemy się tak szantażować to ja 

zapytam panie Stefanie, gdzie pan był? Był pan, głosował pan za tym, a gdzie pan był jak te 

pieniądze zginęły z budżetu powiatu? 

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski - by ta droga, ta droga w ogóle by nie weszła, nie tak 

wszystko idzie na wariackich papierach, ale jakoś starosta  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – więc rozliczanie radnego ze Szpaków jest 

nie na miejscu.  

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski - i za rok czasu sytuacja będzie inna i będą pieniądze.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to nie jest dyskusja na ten temat, ja mam 

takie pytanie panie starosto, ile powiat ma przeznaczone na inwestycje?  

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński - pani skarbnik? 

Skarbnik Powiatu Łosickiego Julia Walczyńska – w ogóle na inwestycje? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - w ogóle na inwestycje, no w ciągu roku na 

inwestycje. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ile wydaje  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ile wydaje  

Skarbnik Powiatu Łosickiego Julia Walczyńska - na początku roku zaplanowaliśmy 

1.904.000,00 zł, na początku roku budżet był  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - na wszystkie inwestycje  

Skarbnik Powiatu Łosickiego Julia Walczyńska - na wszystkie 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - na drogi w powiecie  

Skarbnik Powiatu Łosickiego Julia Walczyńska - w tym największa to jeszcze samochody 

strażackie, 200.000,00 zł na SP ZOS, 400.000,00 zł coś na dokumentację pod RITY, no i 

tam jeszcze te dofinansowanie projektu marszałka. Pamiętam taką ogólną kwotę, wydatki 

majątkowe z początkiem roku 1.904.000,00 w tej chwili to już  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - z tą naszą drogą rozumiem?  

Skarbnik Powiatu Łosickiego Julia Walczyńska - ta droga nie była w ogóle ujęta 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - w ogóle nie była ujęta? 

Skarbnik Powiatu Łosickiego Julia Walczyńska - nie mieliśmy pieniążków. Poza tym, ona nie 

załapała się w tym pierwszym rozdaniu, znalazła się poza listą rankingową. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bo w pierwszym rozumiem  
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Skarbnik Powiatu Łosickiego Julia Walczyńska - dlatego też do 15 listopada się robi projekt, 

nie mając pieniędzy, nie mam pewności, że będzie robiona ta droga, więc od tak nie miałam 

pieniędzy na położenie sobie na półkę, tak jak droga dla Szpak prawda 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - w tym roku w ogóle w budżecie nie były 

zarezerwowane. 

Radna Halina Bardadin - nie były.  

Skarbnik Powiatu Łosickiego Julia Walczyńska - gdyby nie teraz, to podejście z rezerwy to 

po prostu? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - rozumiem  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – prawa miejscowe, deklaracja albo ustawa, to sprawa 

miejscowa. Szanowni Państwo tak prawa miejscowe i to też zobowiązuje nas, że tak powiem 

do zabezpieczenia. Ja na początku roku budując budżet już o tym też myślałem, nie wiedząc 

jaka będzie sytuacja, deklaracja poszła i do wojewody tak sama deklaracja do Państwa, 

przecież rada tak samo zatwierdza WZ, a tu temat był znany od 2013 roku. Robiliśmy w 13 

dokumentację, temat się nie pojawił we wrześniu 2014 roku, to jest tylko kontynuacja   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja jeszcze jedno mam pytanie, bo wiadomo, 

że realizacja tej drogi jeżeli dojdzie do skutku, to będzie taka też pod znakiem zapytania ze 

względu na rozliczenie, na termin  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - mamy podpisane porozumienie rozumiem, 

że będziemy musieli to porozumienie zmienić, bo nawet ze względu na kwotę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - poruszałem tutaj temat przed sesją. Ja go też poruszałem 

na spotkaniu poprzednim i teraz Szanowni Państwo, porozumienie dopiero wejdzie 

podpisane, są uchwały że zabezpieczamy środki. Podpisując porozumienie to wojewoda 

daje 1.900.000,00 zł, 1.900.000,00 jest po stronie samorządu, takie pieniądze trzeba 

zagwarantować już teraz na starcie, żeby ogłosić przetarg. Oszczędności to już rzecz do 

rozliczenia dalszego, teraz zadanie skomplikowane to już sami Państwo mówicie, ja 

chciałbym aby w porozumieniu był zapis który mówi, jeżeli nie następuje zwrot od wojewody, 

to gmina nie partycypuje w kosztach które trzeba ponieść dodatkowo. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja chciałam o to samo zapytać ale inaczej, 

jak to jest  

Radny Ignacy Janczuk - ale może to by spytać jakiegoś fachowca pan powie  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach Leszek Budrewicz - porozumienie musi 

być, to się nie nazywa porozumienie, to się nazywa umowa  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach Leszek Budrewicz - dokładnie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - solidarnie 
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach Leszek Budrewicz - musi być taka,             

jak wymaga Urząd Wojewódzki, czyli bez żadnych uwag. Uwagi można sobie pisać w drugiej 

umowie, która nie idzie do wojewody.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ponosi konsekwencje kto?  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach Leszek Budrewicz - u wojewody jest sucha 

umowa partnerska. Jeden partner daje tyle, drugi partner daje tyle, a inne porozumienia są 

poza tym, wojewody to nie interesuje.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a w wypadku  

Radny Mateusz Leszczyński - ja mam pytanie do pana, czy jest możliwość realizacji tej drogi 

w terminie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja bym chciała zakończyć ten temat  

Radna Ewa Szydłowska - tak  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ten temat trzeba skończyć, a jeżeli dochodzi 

do takiej sytuacji, że nie jest w terminie zrealizowana i wojewoda nie płaci tej połowy?  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach Leszek Budrewicz - nie potrafię 

odpowiedzieć na te pytanie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a no właśnie.  

Radna Ewa Szydłowska - bo zazwyczaj były zrealizowane.  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach Leszek Budrewicz – myślę, że gdyby 

warunki atmosferyczne były takie, tylko warunki atmosferyczne, bo ja tutaj nie widzę innych 

przeszkód przy realizacji tej drogi, bo technicznie jest to do wykonania. Warunki 

atmosferyczne rzeczywiście mogą to pokrzyżować, ale we wszelkich cywilizowanych 

programach myślę, że w ostateczności to by budowę dróg wykonano.  

Radny Mateusz Leszczyński - a ja mam takie pytanie do pana, czy kiedykolwiek zdarzyło się 

coś takiego, że wojewoda pieniążków nie zwrócił? 

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski - nasza gmina jest gminą bardzo bogatą, gmina 

Olszanka połowę budżet naszej gminy, 2 razy tyle dróg robi. Co robi nasza gmina to nie jest 

mądrość, że są pieniądze pana wójta, czy pani skarbnik, czy rady. To są pieniądze                

z budżetu, tylko trzeba o nie się starać, żeby te drogi były robione. Drogi nie są robione. 

panie radny ze Szpak nie robicie dróg. Nie chcecie, bo patrzcie macie od nas, nie chcecie 

robić, taki jest finał. 

Radny Stanisław Maciejuk - ale to nie są nasze drogi  

Radny Ignacy Janczuk - jak nie nasze drogi, a kto nimi jeździ? A komu zjazdy będą przez  

całą Kornicę, nie dla mieszkańców Kornicy?  

Radny Leszek Muszyński - to pan chce laury zbierać po przez to, że gmina dofinansuje 

drogę w takiej kwocie jak chcecie, trzeba realnie podejść do wniosku 50 na 50.  
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Radny Powiatowy Stefan Iwanowski – posłucha pan,  dla pana starosty, czy dla pani starosty 

nie zależy na tej drodze, rozumiecie, oni nie chcą tej drogi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - rozumiemy   

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski - my wam damy i oni zwrócą pieniądze  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jak? 

Radny Mateusz Leszczyński – przez inwestycje?  

Radny Ignacy Janczuk - nie prowadźmy zbędnej dyskusji, ja mam tylko takie pytanie  

Radny Mateusz Leszczyński - my jako samorząd mamy pokazać, którą drogę powiat ma 

zrobić i jest taka umowa. Przez trzy lata, czyli wskażemy drogę w Walimie,                          

czy w Wygnankach, czy Bachorze. Przez trzy lata możemy zrobić powiatowe drogi i możemy 

mieć z głowy.  

Radny Leszek Muszyński - ale trzeba dołożyć swoje 50%.  

Radny Mateusz Leszczyński - a co nas nie stać na to?  

Radny Tadeusz Ilczuk - a ile lat pokazujemy dla powiatu, które drogi robić i co? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo ja inaczej zapytam, pani Elwiro tutaj 

jest zapis wyraźny, jeżeli zmieniamy strukturę finansowania to jest dotacja, tak jest 

napisane? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dotacja  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dotacja to jest pieniądz włożony, gdzie nie ma prawa 

gmina, a nawet rada upominać się o zwrot. Zapis przez trzy lata do zrobienia inwestycji tak 

jak najbardziej, pisaliśmy, mieszkańcy pisali, pisałem swoje uzasadnienia  

Radny Mateusz Leszczyński - i co, nic nie pomogło.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo mieliśmy radnych i mamy, kto nam da 

gwarancję. Szanowni Państwo na zarządzie, czy na radzie że to wejdą, z całym szacunkiem 

dobrej woli, a jaka będzie sytuacja finansowa powiatu, no to ja nie odpowiem Państwu. 

Inwestycje, które już pan starosta mówił  w ramach Tygla, ja zapytałem wczoraj na sesji jaka 

jest wartość inwestycja, jaki jest udział powiatu. To już jest zgłoszone w programie, w którym 

starosta tak jak twierdzi, ma zamiar realizować w latach 16, 17, 18. Przecież to też będą 

inwestycje gdzie trzeba mieć wkład tak? 

Radny Mateusz Leszczyński - zgadza się, tylko ja mam pytanie do pana, czy w budżecie 

powiatu jak mamy 600.000,00 zł to jest 200.000,00 zł na rok powiat pieniędzy nie znajdzie. 

Ja myślę, że bez problemu 200.000,00 zł znaleźć przez rok dla powiatu przy budżecie 

34.000.000,00zł to są żadne pieniądze  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pytaliście Państwo na sesji tamtej  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – panowie, co wy  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – radzie, że powiat  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - panie wójcie przepraszam  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - że powiat w ciągu pół roku odda pożyczkę  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no jak nie problem, jak jest ogromny 

problem. 

Radny Mateusz Leszczyński - każdy prosi o drogi. Ja proszę o drogę w Wygnankach, Piotrek 

prosi o Bachorze, w Walimie proszą też o drogę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i gdzie jest to potwierdzeni?  

Radny Mateusz Leszczyński - no to zaraz między samorządami  

Radny Ignacy Janczuk - nie uważajmy wszystkich za oszustów, bo tak nie jest.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale my tutaj mamy czarno na białym.  

Radny Ignacy Janczuk - to teraz mówicie tak, że Rada Powiatu to są oszuści, to oni coś 

obiecali, a nie chcą zrealizować. 

Radny Mateusz Leszczyński - po mojemu stracimy ogromną szansę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no to wyegzekwuj, proszę bardzo to jest 

pismo. Panowie proszę o spokój,  po kolei.  

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk - rzeczywiście tutaj była właśnie taka ożywiona 

dyskusja. Ja przemyślałem to, tutaj niezasadność, jeżeli chodzi o zasadność tej drogi to 

powinna być zrobiona, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o terminy, możliwości gminy tutaj, 

kompetencja wójta. Powiedzmy sobie wyraźnie, na to pytanie proszę o odpowiedź pana 

wójta, żeby odpowiedział bo nikt nie zdejmie odpowiedzialności z wójta jeżeli chodzi o 

dyscyplinę budżetową prawda, czy gmina generalnie ma możliwość albo ma środki własne, 

czy ma możliwość zaciągnięcia pożyczki, bo jeżeli będziemy się opierać na pożyczce to się 

wszystko przeciągnie w czasie, natomiast dzisiaj upływają terminy no bądźmy szczerzy. Nad 

czym tu dyskutujemy, czy powiat odda te pieniądze, czy nie odda. Fakt jest taki, obserwując 

tutaj pracę siedem lat na stanowisku starosty proszę mi uwierzyć, mam poważne wątpliwości 

jeżeli chodzi tutaj o dotrzymanie słowa przez pana starostę. Także proszę te dwa pytania. 

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski - Stasiu co Ty opowiadasz, ale komu starosta nie oddał 

pieniędzy? 

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk - byłeś w zarządzie, jesteś tyle lat w zarządzie  

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski - i komu nie oddał? 

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk - zaraz chwileczkę, nie dopilnowałeś chociaż tej 

sprawy żeby zabezpieczyć przynajmniej w części środki finansowe w budżecie na 2015 rok.  

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski -  wiedziałeś że droga nie weszła  
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Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk - upominałem się tyle razy chociaż nie weszła, ale te 

pieniądze żeby były zabezpieczone, udokumentowane. 

Radny Ignacy Janczuk - posłuchajcie my nie prowadźmy jałowych sporów  

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk – to nie są jałowe spory, to są zasadnicze 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak tylko  

Radny Ignacy Janczuk - proszę to niech pan się wypowie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo uchwała była podjęta, przecież nie ma 

co się powtarzać. To jest dokument, który został załączony do wniosku do wojewody,            

w uchwale pisze, powiat zobowiązuje się zabezpieczyć środki na 2015 rok na te 

przedsięwzięcie tak i taka jest po naszej stronie też i to jest wszystko w dokumentach. 

Inwestycja jest, że tak powiem do zrealizowania w bardzo krótkim czasie chociażby, tak jak 

było pytanie, też to jest na zasadzie takiej, że jest szansa że się rozliczy, a jak się nie 

rozliczy to żeby nie było tak jak z tymi samochodami strażackimi. 

Radny Mateusz Leszczyński - ale panie wójcie, pan na pytanie nie odpowiedział.  

Radna Ewa Szydłowska - ale konkretnie tak. 

Radny Mateusz Leszczyński – odpowiedzieć na pytanie pana Stanisława. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak i teraz mając swoje inwestycje, wydatki bo przecież 

mamy bieżące wydatki, mamy po przetargach i też musimy mieć środki, zabezpieczenie na 

to co już będziemy realizować, no przecież to co trzeba zrealizować to niestety trzeba wydać 

pieniądze, trzeba mieć zabezpieczenie na czas przetargu i zanim kupić trzeba zapłacić. To 

są rzeczy, które musimy rozliczyć też finansowo do końca roku. 

Radny Mateusz Leszczyński - ale jak pan mówi, że nas stać jak nas nie stać.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pani skarbnik jaka jest, sytuacja jeżeli chodzi o zmianę 

zapisów.  

Radny Ignacy Janczuk - ale mamy jeszcze  pół miliona na lokatach.  

Radny Wojciech Baj - czy technicznie da się to zrealizować?  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak, ale przecież my lokaty rozdysponowywaliśmy prawda? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pod inwestycje.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - także w tej chwili nasze inwestycje plan 5.775.000,00 zł, 

3.031.000,00 zł już wydaliśmy na inwestycje w  pierwszym  półroczu, nie mamy nadwyżki 

budżetowej którą moglibyśmy zaangażować na inwestycje, w tym przypadku trzeba by było 

pożyczkę  

Radny Ignacy Janczuk - no ale w tej chwili która jest  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - pożyczka na różnice  

Rady Ignacy Janczuk - a później na następne inwestycje mogliśmy  
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Radny Mateusz Leszczyński - to te pieniążki, które mamy możecie zmienić, a następnie 

wziąć pożyczkę żeby po prostu zacząć działać.  

Radna Ewa Szydłowska - nie ma pieniędzy, możemy wziąć pożyczkę. 

Radny Ignacy Janczuk - w tej chwili mamy tak jakby 2.500.000,00 zł, 2.400,00 wolnych 

środków w tej chwili, żebyśmy dobrze się zrozumieli. Przecież tak jakby teraz wchodzimy       

w ten projekt, a na następny załóżmy na solary, czy na coś zaciągamy kredyt 500.000,00 zł.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie można zdjąć w trakcie po przetargach kwoty i tak dalej.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - z solarów nie możemy zdjąć.  

Radny Ignacy Janczuk - a z czego innego można zdjąć?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - z niczego nie możemy.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - jest przetarg i nie możemy w tej chwili.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - rozstrzygnąć nie możemy tego, bo to jest dopiero  

Radny Ignacy Janczuk - przecież my nie mamy ogłoszonych na 2.500.000,00 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mamy głoszone przetargi które idą w toku.  

Radny Ignacy Janczuk - no które, proszę powiedzieć jakie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – solary, droga, wentylacja, to jest 2.000.000,00 zł, około 

1.800.000,00 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - na solary samą umowę.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - umowę nawet.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - także już nie ma możliwości na takie zdjęcia. Na drogę 

dofinansowanie na Rudkę, też mamy podpisaną umowę, nie ma możliwości zdjęcia.  

Radny Ignacy Janczuk - no to dobrze to 1.000.000,00 i Rudka tam 400.000,00, 

1.400.000,00.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na inwestycje, ile tam pani miała, sołeckie dostało do 

wydania 160.000,00 zł. 

Radny Ignacy Janczuk - 2.500.000,00 zł jest.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - czego?  

Radny Ignacy Janczuk – pieniędzy.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - tak 2.500.000,00 zł pieniędzy, tak tyle tylko że mówię to co 

jest gotówką na rachunku. To jest gotówka na rachunku w tej chwili mówimy o planie, 

prawda? Nadwyżka budżetowa jest rozdysponowana w kwocie 2.483.765,86, tyle zostało 

rozdysponowane. Pamiętacie Państwo na etapie budżetu na rok 2015 zdjęliśmy z oświaty no 

prawie że wszystkie pieniądze, żeby było z czego finansować przydomowe oczyszczalnie 
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ścieków, ponieważ nie mogliśmy uruchomić jeszcze nadwyżki budżetowej, bo nie wiadomo 

jak rok zamkniemy. Dopiero po złożeniu sprawozdań tą nadwyżkę budżetową uruchomiliśmy 

i ona jest rozdysponowana w takiej wysokości o której mówię, także w tej chwili nadwyżka 

jest rozdysponowana i nie mamy z czego po prostu  

Radny Mateusz Leszczyński - ile czasu zajęłoby wzięcie kredytu jeśli byśmy się 

zdecydowali?  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – procedura, podejmujemy dzisiaj uchwałę, Regionalna Izba 

wydaje opinię. Uchwała ta jest przedkładana w Warszawie na Kolegium także to może zająć 

nawet miesiąc czasu, no może miesiąc przesadzam, ale dwa tygodnie na pewno, nie mniej.  

Radny Mateusz Leszczyński - czyli bylibyśmy w stanie zmieścić się w terminie ze wszystkim 

w razie gdybyśmy się zdecydowali. Wyrobić się w terminie z budową drogi, ze wszystkim 

przykładowo mówię.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, ale jeszcze jedna rzecz, mamy 

wpisane do budżetu 954.000,00zł.  

Radna Halina Bardadin – wpisane, ale czy je faktycznie mamy?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak jak pani Ania mówiła, są rozdysponowane już na 

inwestycje które idą w toku. Bo przecież ile razy rozmawialiśmy, tłumaczyłem że nadwyżka 

jest.  

Radna Ewa Szydłowska - to nie mamy, są rozdysponowane. 

Radna Halina Bardadin - czyli nie mamy takich pieniędzy?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, nie mamy.  

Radna Halina Bardadin - nie mamy pieniędzy, swojego wkładu na tą drogę?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale teraz słuchajcie Szanowni Państwo inaczej zapytam  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - na wkład własny mamy. 

Radna Halina Bardadin - no to więc o to chodzi, nie mamy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na wkład własny  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - na wkład własny mamy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mogę o coś zapytać? Przykładowo była dyskusja 

Szanowni Państwo jeszcze raz się przywołam do tego samego, była mowa ile będzie zwrotu 

i ile tego na czas ogłoszenia przetargu trzeba zabezpieczyć środków po kosztorysie. 

Kosztorys był 3.800.000,00 zł. 3.800.000,00 zł jest zapisane we wniosku po kosztorysie, 

wojewoda zwróci jak wszystko pójdzie płynnie, dokumenty wszystkie się zrobi tak jak żąda 

wojewoda. 1.900.000,00 zł oddaje, 1.900.000,00 zł zostaje po naszej stronie na ten moment, 

z tego powiat wczoraj deklarował w uchwale, ma wolnych środków do rozdysponowania 

300.000,00 zł, tak czyli 900.950,00 zł minus 300.000,00 zł to zostaje 1.650.000,00 zł tak 

dobrze liczę, policzy mi pani.  
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Radny Mateusz Leszczyński - 1.600.000,00 zł  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 1.600.000,00 zł, 1.600.000,00 zł odjąć 950.000,00 zł 

trzeba znaleźć  budżecie dzisiaj na tan moment 600.000,00 zł.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - 650.000,00 zł  

Radna Halina Bardadin - tak ale była mowa, że po przetargu będzie to mniejsza kwota. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no ale to 

Radna Halina Bardadin - my nie wiemy   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale kiedy? 

Radna Halina Bardadin  - w tym roku.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - żeby mieć zabezpieczone 3.800,00 zł, tak jak kosztorys 

mówi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to żebyście Państwo mieli jasny obraz tego  

Radna Halina Bardadin - czyli musimy szukać 600.000,00 zł.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, a nie możemy tak z wolnej ręki dopisać bo mamy 

nadwyżkę rozdysponowaną na zadania które są, że tak powiem przypisane do realizacji, tak 

pani Aniu?  

Radny Wojciech Baj - to znaczy nie możemy zgłosić tego do wojewody, a później 

wykorzystać tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na dzień ogłoszenia przetargu, jeżeli rada podejmie 

uchwałę, że my dokładamy te 650.000,00 zł, to musimy mieć to wpisane w budżecie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - na ale to na poniedziałek, wtorek.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - na przyszły tydzień, no bo tutaj nie ma czasu 

bo tu   

Radny Ignacy Janczuk - może jakoś tam przesunąć i można jeszcze zrobić  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jest każdy dzień ważny.  

Radny Mateusz Leszczyński - po mojemu to da się zrobić, na pewno. 

Radny Wojciech Baj - a to już trzeba dzisiaj zgłosić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Państwo do kiedy macie informacje, dzisiaj do godziny 

której?  

Przedstawiciel Powiatu Łosickiego – dwunastej.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - do dwunastej.  

Radny Ignacy Janczuk - takiej szansy nie będziemy mieli przez następne 20 lat, takiej drogi i 

powinniśmy tą drogę zaakceptować, ją robić. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej 

sprawie, proszę bardzo.  

Radny Powiatowy Dariusz Melech - Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo czuję się 

winowajcą dzisiejszego tego zamieszania, ale jak widzicie po rozmowie w kuluarach właśnie 

z panią przewodniczącą zdecydowałem się złożyć wniosek o nadzwyczajną sesję                 

w powiecie. Ten owoc wypracowany w dniu wczorajszym na pewno nie jest do końca 

satysfakcjonujący dla Szanownej Rady, czy dla pana wójta, nie mniej jednak to już są po 

prostu konkrety, zatwierdzone przez całą Radę Powiatu. Obawy tutaj pani przewodniczącej     

i podejrzenia w kierunku tym, iż Rada Powiatu się nie wywiąże z tej deklaracji, z tego 

wniosku który został wczoraj zatwierdzony myślę, że są daleko idące bo to będzie w drodze 

uchwały ujęte w planie wieloletnim, w budżecie układany na następny rok będzie naturalnie, 

można powiedzieć priorytetowo potraktowana część zwrotu do naszego samorządu, więc my 

sami i Państwo również jako Rada Gminy przecież będziecie mieli na bieżąco informacje, 

będziecie obserwować budżet powiatu, a dla nas jako Radnych Powiatowych, a szczególnie 

z terenów Kornicy będzie to sprawa, tak jak wspomniałem priorytetowa. Oczywiście zastała 

nas ta sytuacja i jest na pewno trudną opcją tutaj do rozstrzygnięcia, złotego środka              

na pewno nie znajdziemy, ale myślę że ta propozycja jest do zaakceptowania. Tak jak tutaj 

któryś z przedmówców powiedział, że do tematu budowy tej drogi nie wrócimy przez długie 

lata. Ta droga była budowana w 84 - 86 roku, nie czekajmy moi drodzy na fakt taki, iż ta 

droga się rozpadnie. Zawsze myślę i tutaj jest szereg świadków na tej sali i poprzednik pana 

wójta miał taką dewizę, że lepiej diagnozować, robić i dusić w zarodku bieżące potrzeby w 

postaci remontów, robić drogi. Jesteśmy postrzegani jako gmina naprawdę bardzo dobrze 

pod kątem stanu dróg, no ale to jest efekt nie jednego miesiąca dróg tylko szeregu lat i 

wysiłku, też poprzedniej rady. Także ja bardzo gorąco bym apelował do Szanownych 

Radnych o, po prostu musicie Państwo sami odpowiedzieć na to pytanie i podjąć deklarację 

jakowej potrzebujemy, żeby dzisiaj  wydać informację do pana wojewody. No i cóż ja na tyle 

nie chciałbym się powtarzać, ale ten zwrot tych środków no też będą projekty w następnym 

roku będą drogi, będzie FOGR zresztą obiecany też na nasz teren tutaj pod kątem Walima,           

a więc wyciągi drogowe nie tylko za te 200.000,00 zł  zrobimy znacznie większe to mamy 

Szanowni Państwo no można powiedzieć zagwarantowane. Jeżeli nie zrobimy, jeżeli nie 

przegłosujemy schetynówki to być może dużym znakiem zapytania staną te inwestycje           

o których przed chwilą powiedziano.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a dlaczego?  

Radny Powiatowy Dariusz Melech – niech pani odpowie sama na to pytanie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no ja nie potrafię, no bo wręcz odwrotnie 

moim zdaniem powinno być.  

Radny Powiatowy Dariusz Melech - siedzi obok pani pan starosta i niejednokrotnie Państwo 

macie okazję rozmawiać o tym i proszę tutaj zapytać o to pana starostę.  

Radny Powiatu Stanisław Bazylczuk - to świadczy o osobowości panie starosto.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, Szanowna Rado tak na tym spotkaniu 

jakim było wcześniej trzeba robić inwestycje, trzeba robić każdą jak się nadarza okazja, 

gdzie to jest 15 czy 30, a najlepiej jakieś 100% środków zewnętrznych. Jestem też za tym, 

tylko praca samorządu polega na tym, że to nie są rzeczy które się dzieją z dnia na dzień, to 

są rzeczy, zadania które rada uchwala, wpisuje się w program, harmonogram. Tak, mamy 

nadwyżkę, ale tak jak pani skarbnik powiedziała, ona jest rozdysponowana na zadania które 

mamy do końca zrobić, a też są bieżące wydatki po pierwsze, po drugie czy ta droga ma być 

zamknięta? Przecież są nabory kolejnych wniosków do końca września, też w ramach tego 

samego programu, to też zależy od stanowiska powiatu i radnych naszych i wtedy kosztów 

wielkich nie trzeba ponosić, może zmodyfikować albo coś tam, żeby poprawić i w tedy 

startujemy powiedzmy od stycznia czy od lutego i każdy sobie buduje realistyczni swoje 

budżety tak? 

Radny Mateusz Leszczyński - i znów będziemy czekać tyle na schetynówkę.   

Radna Ewa Szydłowska - panie wójcie ja mam pytanie, jeżeli wcześniej robiliśmy coś 

takiego, czy zabieraliśmy z oświaty, to czy nie możemy te środki które są zabezpieczone na 

obecne inwestycje przeznaczyć na to, a wziąć kredyt na te właśnie nasze inwestycje.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - teraz nie możemy zmienić po prostu, bo to nie jest do 

zrobienia jednym pociągnięciem.  

Radny Mateusz Leszczyński - ale przecież o początku  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to po pierwsze, a po drugie są tam zrobione przetargi i tam 

jeszcze nie są rozstrzygnięte tak, procedura trwa. 

Radna Ewa Szydłowska - zanim tam się rozstrzygną przetargi, to my weźmiemy kredyt.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - my w przyszłym tygodniu musimy mieć  

Radny Ignacy Janczuk - ale chwilowo tam można zdjąć z płac, przecież my zawsze  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - kredyt bierzemy pod konkretną inwestycję, nie bierzemy 

kredytu na wydatki bieżące. Musimy brać pod konkretną inwestycję, bo nikt nam nie wyda 

opinii. Regionalna Izba nie wyda nam opinii jeżeli my napiszemy o kredyt na finansowanie 

wydatków bieżących. Te inwestycje, które jesteśmy w toku realizacji one są już za mocno 

zaawansowane, żeby występować z wnioskiem o kredyt, bo były składane wnioski na solary 

bez kredytu, dalej droga też umowa podpisana nie mówiliśmy o kredycie żadnym, to jak my 

możemy teraz do tyłu zmieniać dokumenty i kredytem finansować.  

Radna Ewa Szydłowska - ja bym pani odpowiedziała gdybyśmy siedzieli tak jak Państwo       

w tym, my możemy tylko ogólnie mówić tak, bo widzimy jeżeli tam się coś dało, a tu raptem  

Radny Mateusz Leszczyński - się nie da.  

Radna Ewa Szydłowska - i po prostu nie potrafimy podejść do tego w taki sposób 

rachunkowy, tak jak pani. Musimy po prostu ufać tylko na tym, co nam powiecie.                  

Ale z Państwa umiejętnościami ja myślę, że ja w pana wójta wierzę i w panią, że byście 

sobie poradzili.  
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk - ja powiem tak, jeżeli jest taka decyzja rady, to weźmiemy 

listę inwestycji w tym roku, te które mają być realizowane oprócz tych które były wymienione 

i robimy cięcie, nie realizujemy więcej już nic i wtedy znajdą się pieniądze.  

Radny Ignacy Janczuk - ale my możemy kredyt wziąć jakiś.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - tylko to są pieniądze z funduszy sołeckich. 

Radny Mateusz Leszczyński - ale przykładowo znaczy tak 

Radny Ignacy Janczuk – pani Aniu to są takie sprawy strategiczne, drogi, wodociągi to są 

rzeczy najważniejsze, reszta jest mniej ważna. My jak ten kredyt zejdzie teraz, który mamy 

tam niby tą dotacją, czyli mamy niby zero kredytu, czyli my możemy się na rzeczy ważne 

zapożyczyć? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - możemy się zapożyczyć, tylko jest taka procedura. Mówię 

na wydatki bieżące nie możemy wziąć kredytu, bo nikt nam nie wyda opinii pozytywnej.  

Radny Mateusz Leszczyński - mam pytanie pani Aniu do pani, a jeżeli zrobimy cięcia na te 

właśnie inne inwestycje, a później na te inwestycje wziąć kredyt do RIO i wtedy wziąć 

pieniądze, zaproponować to może by do końca, żeby zdążyć z czasem realizacji. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tam są przetargi ogłoszone. W trakcie przetargu, 

rozstrzygnięcia nie można zmieniać propozycji.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - w sumie nie ma z czego.  

Radna Ewa Szydłowska - proszę udzielić głosu dla pani skarbnik. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – udzieliłam. 

Skarbnik Powiatu Julia Walczyńska - przysłuchując się tej dyskusji zauważyłam, że Państwo 

nie są zadłużeni, nie ma kredytu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mamy. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – mamy.  

Skarbnik Powiatu Julia Walczyńska – znaczy, ale myślę że jeszcze na warunkach 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 2.000.000,00 zł   

Skarbnik Powiatu Julia Walczyńska - bezpiecznym żeby 500.000,00 zł, 600.000,00 zł o które 

teraz chodzi  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - 650.000,00 zł  

Skarbnik Powiatu Julia Walczyńska - na pewno pozytywna opinia będzie RIO i można to w 

planie od razu dzisiaj wpisać, że to zadanie 950.000,00 zł  własnych środków finansowane,       

a 600.000,00 zł kredytu. I już dzisiaj Państwo podejmując uchwałę możecie to w planach tak 

nadmienić i dopiero oficjalnie występować o opinię itd. Jeżeli jest poziom zadłużenia 

bezpieczny, no to nie ma problemu z wydaniem opinii, RIO natychmiast wyda opinię. Także 
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nanosząc tą kwotę do planów wydatków od razu zaznacza pani, no to nie muszę pouczać, 

kwota 600.000,00 zł, 650.000,00 zł finansowana kredytem.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - no ale przy składaniu wniosku nie potrzebna jest opinia 

Regionalnej Izby, nie potrzebujecie?  

Skarbnik Powiatu Julia Walczyńska - do czego jest potrzebna opinia? Opinia potrzebna jest 

do banku, żeby bank udzielił kredytu, tylko po do niczego więcej. 

Radny Mateusz Leszczyński - czyli problem rozwiązany.  

Skarbnik Powiatu Julia Walczyńska - ja tak samo dla siebie załatwiałam, dopiero teraz.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak, ale we wniosku składanym w Urzędzie 

Marszałkowskim. No jak pisze, że  

Skarbnik Powiatu Julia Walczyńska – nie pani Aniu, opinia jest potrzebna tylko do banku,    

nie do wniosku. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak to jest nawet nie na miejscu.  

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski - panie starosto proszę za bardzo tam nie szturmować.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę Państwa ja myślę, że już zakończymy 

tą dyskusję. Proszę Państwa przystępujemy do głosowania.  

Radny Leszek Muszyński – ta droga jest mi bardzo bliska, jestem za budową tej drogi, ale na 

racjonalnych proporcjach tak jak to było zapisane 50 na 50 i za tym jestem, nie jestem 

przeciwny drodze. Mam wielki żal do Radnych Powiatu, że nie zrobili nic w tym kierunku, 

żeby w tym roku zabezpieczyć te wnioski które potrzebne były na drogi. Tu mam żal do 

Radnych Powiatowych, a ja jestem za tą drogą całym sercem, ale w racjonalnych wydatkach 

50 na 50 dlatego, że droga jest własnością powiatu, a nie gminy.  

Radna Halina Bardadin - ale mieszkańcy naszej gminy z tej drogi 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja podsumowując też bym chciała  

Radna Halina Bardadin - korzystają mieszkańcy naszej gminy, wszyscy jeżdżą. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - na terenie każdej gminy korzystają 

mieszkańcy gminy i powiat inwestuje tam pieniądze w innych? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - i w Kobylanach, w Wólce i wszędzie.  

Radna Halina Bardadin - no dobrze, no droga powiatowa ale 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - Państwo zrzucili jakby w ogóle cały problem 

na nas. My się kłócimy, my dyskutujemy, będą niesnaski. 

Radny Mateusz Leszczyński - pani Elwiro  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – chociaż my wszyscy jesteśmy za tym, żeby 

tą drogę realizować.  
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Radny Mateusz Leszczyński - pani Elwiro poda pani wniosek pod głosowanie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak jak ostatnio głosowali myślę, że będzie 

najbardziej sensownie.  

Radny Ignacy Janczuk - nie, teraz tam głosujemy za tym wnioskiem przychylającym się do 

powiatu. Nie że 25 na 25, formalnie trzeba stworzyć, ja nie wiem, trzeba się naradzić jakie 

mają słowa paść w tym głosowaniu, ale za budową tej drogi na zasadach powiatu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no dobrze. No to proszę Państwa, kto jest za 

budową drogi powiatowej Ostromęczyn - Stare Szpaki na warunkach podyktowanych nam 

przez powiat, proszę podnieść rękę. 

W głosowaniu nad wnioskiem wzięło udział 13 radnych obecnych na sesji.  Głosów „za” było 

7, głosów przeciwnych 5, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja bym chciała podsumowując, powiedzieć 

żebyście Państwo byli świadomi tego co my w tej chwili zrobiliśmy i przyjęli 

odpowiedzialność za to.  

Radny Powiatowy Dariusz Melech - pani przewodnicząca chciałbym właśnie podziękować za 

Państwa mądrość przy głosowaniu. Dziękuję Państwu bardzo. 

Ad.pkt.4.p.p. Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła 

obrady XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, o godzinie 12:00.  

 
 
    Protokołowała                                                                                 Przewodniczyła 
 
  Marzena Gromysz                                                     Elwira Hulińska 
 

 




