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P R O T O K Ó Ł  Nr XV/2015 

z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 31 sierpnia 2015 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Elwiry Hulińskiej 

– Przewodniczącej Rady Gminy. 

Obrady rozpoczęły się o godzinie  10: 15  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - otworzyła obrady XV nadzwyczajnej Sesji, powitała 
Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka, Skarbnik Gminy Annę Blondyk, radnych. Stwierdziła,    
że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 15 radnych. W załączeniu lista 
obecności radnych.  

Zapoznała z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- zmieniająca uchwałę nr XLIV/255/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 25 września 2014 

roku w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do „Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” poprzez realizację 

przedsięwzięcia pod nazwą.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013W Ostromęczyn – Stare 

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

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku komercyjnym na sfinansowanie zadania 

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

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

pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 

Dostępność – Rozwój, 

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

- zmian w budżecie gminy na 2015 rok.  

4.  Zamknięcie obrad sesji.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale teraz jaki projekt uchwały? 

Radny Ignacy Janczuk – to znaczy jest głosowanie nad projektem uchwały? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jest.  

Radny Ignacy Janczuk – tej, o której rozmawiamy?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak.  

Radny Ignacy Janczuk – dobrze. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no mówię, proszę jeszcze raz. Podjęcie 

uchwały w sprawie: 

- przystąpienia Gminy Stara Kornica do realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi 

powiatowej Ostromęczyn – Stare Szpaki – Nowa Kornica”, na odcinku, 

-  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica, 

-  zmiany w budżecie na rok 2015,  

-  zamknięcie obrad w sesji.   
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Za przyjęciem głosowali wszyscy radni. Głosów „za" było 15. Przeciwnych i wstrzymujących 

się od głosów nie było. 

 

Radny Ignacy Janczuk – może na stojąco, bo sytuacja jest dużej wagi. Chciałbym 

powiedzieć tak, jesteśmy tutaj radą w większości, którzy są pierwszy raz, chciałbym 

powiedzieć taką rzecz, są pewne zasady, może one są niepisane, ale one występują            

w każdej radzie okolicznej i w radzie powiatowej. O pewne inwestycje walczymy do końca, 

czyli „za’ i ‘przeciw” bo takie mamy prawo, jest demokracja, walczymy o nią do końca. Jeśli 

zapada pierwsza już decyzja, czyli to, co było w czwartek, czyli rada podjęła                         

za przystąpieniem, to jest tak jakby temat, gdzie powinniśmy wszyscy to uszanować,            

bo decyzja ta już zapadła, poszły pewne pisma i decyzja już zapadła. I teraz mój apel jest do 

radnych taki, proszę was o to, bo tak jest wszędzie, jeśli już decyzja po dyskusji zapada my 

robimy, wtedy wszyscy są za daną inwestycją. Jeśli już ktoś jest naprawdę tam totalnie 

przeciwnikiem tej drogi, jak wy nie widzicie tego dobra, które by przyszło do nas                     

z wybudowaniem tej drogi, to niech się wstrzyma od głosu. Ja nie mówię, że ktoś, kto jest 

przeciwnikiem totalnie, tam nie głosował, niech się wstrzyma. Ale proszę was o to, 

wszystkich radnych zagłosujcie za tą drogą, ja wiem, że to będzie chwilowy problem,          

ale społeczeństwo nam podziękuje za tą drogę. To jest szansa, której my nie będziemy mieć 

przez następne 20 lat, co najmniej. Bo tak będzie droga, wrócą do nas inwestycje, my nie 

podejrzewajmy starosty, że on nas oszuka, nie oszuka, on będzie robił i on będzie musiał 

robić. Czyli zakładając tam chwilowo za powiat, to będzie w granicach pół miliona, ja tak 

uważam, ale 650 zakładając tam chwilowo te pieniądze. Tak samorządy robią wszystkie        

tu w okolicy, kto jest słabszy drugi go wspiera, bo to jest projekt, który jest uzależniony  od 

trzech beneficjentów, to nie możemy sami pociągnąć gmina i ten, czy sam powiat i ten.       

To jest program dla trzech i dlatego uważam, że zróbmy to, bo to jest szansa, gdzie 

pozyskamy w tej kadencji, co najmniej inwestycji za 5.000.000,00 zł, w sumie, bo to też 

liczmy, bo to jest inwestycja trzy miliony z kawałkiem na naszej gminie. Czy wy sobie 

wyobrażacie skalę, o czym my rozmawiamy? To jest droga na naszej gminie, która będzie 

służyła tym mieszkańcom. I następna sprawa i dzięki tej drodze pan wygra następne wybory, 

panu to gwarantuje, bo zrobi pan wielką rzecz. Czy pan nie rozumie my dla pół miliona, czy 

tam sześciuset tysięcy, żebyśmy odeszli od takiego projektu to jest szok dla mnie, osobisty.           

I proszę was radni pomyślcie, nie widzicie tu, tam rozmawiamy na komisjach, widzicie ile jest 

niedociągnięć, które widać, a te 600.000,00 zł, nie są to pieniądze najwyżej jeden rok 

przebiedujemy troszkę z inwestycjami, ale pozyskamy inwestycję wielką i pozyskamy 

inwestycje inne, czyli dokończymy Walim, zrobimy tam Bachorze i jeszcze na pewno inne 

rzeczy. Także proszę was, jeśli ktoś jest naprawdę mocno  przeciwny, niech się wstrzyma, 

ale proszę was zagłosujcie za tą drogą. To będzie wizytówka całej gminy najpierw, a dopiero 

potem powiatu.  

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

sprawie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowna Rado, Szanowni Państwo tak, oczywiście,      

że jest wizytówką i to inwestycja na długie, długie lata. Jak najbardziej zawsze powtarzałem   

i powtarzam, że jeżeli się trafią środki zewnętrzne, to trzeba robić tak jak to Państwu było 

przedstawiane. Z tym, że mam pytanie takie faktycznie, chodniki robiliśmy za 75%, gmina już 

przez te 4 lata wydała na inwestycje powiatu około miliona złotych. Czy powiat z innymi 

samorządami, na takiej partnerskiej współpracy pracował i takie angażowane były środki? 
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Pomijam Łosice, bo tam wiem, że inwestycje były robione partnerskie, gdzie szły spore 

pieniądze. Szanowni Państwo, to Państwo zadecydujecie, jaka będzie ostateczna decyzja. 

Gmina też ma do zrobienia, chociażby Szanowni Państwo susza, trzeba myśleć już               

o kolejnej głębinowej studni, trzeba myśleć o remoncie Gminnego Ośrodka Kultury, trzeba 

myśleć o robieniu chodników przy drodze wojewódzkiej, gdzie się nadarzy okazja, że będzie 

wsparcie. Ja jestem cały czas i byłem za tym, żeby tą drogę wspierać, droga po naszej 

stronie 950 i po stronie powiatu, decyzji jeszcze nie ma. Decyzja nawet starosta, którą wysłał 

po naszym posiedzeniu nadzwyczajnym, jest to tylko opinia, a nie decyzja. Wojewoda czeka 

na ostateczne stanowisko, nie wiem do kiedy będzie czekał, ale starosta nie ma też u siebie 

jeszcze ostatecznej decyzji i my też nie mamy. Decyzją ostateczną prawa miejscowego jest 

uchwała, która zostanie podjęta przez radę. Dokładaliśmy dużo rzeczy takich                       

do samochodów i do świetlić, dokładaliśmy do Kobylan, do Szpak i do innych świetlic. 

Pieniądze, które szły w dziesiątkach, setkach, tysiącach złotych, żeby zrobić inwestycję,       

bo   z założenia zawsze wychodziłem, jeżeli robimy, a projekt nie zakłada, jak nas stać to 

lepiej dołożyć jak ma wracać później za rok, dwa, trzy i sprawę rujnować itd. Takie miałem 

podejście jak środki pozwalały za zgodą rady, tak robiłem. Szanowni Państwo te dokumenty, 

które starostwo przyjmowało i które, była sesja nadzwyczajna to są tylko Szanowni Państwo 

opinie. Zaraz Szanowni Państwo jeszcze wrócę do jednej rzeczy, w naszym statucie i pracy 

Rady Gminy pisze wyraźnie, jaka jest struktura i co należy do Rady Gminy. Już zaraz 

odnajdę i Państwu przeczytam. Rada obraduje na sesjach, uchwał rada może podejmować, 

postanowienia proceduralne, deklaracje, oświadczenia, apele, opinie. To są tematy tak jakby 

tylko kierunkujące, czy sugerujące jak trzeba zrobić. Ale to nie jest, że tak powiem 

stanowisko już, tak jak tutaj padło sformowanie powiatu ostateczne. Tak samo i nasze nie 

jest ostateczne, oczywiście to musi się sfinalizować uchwałą. Sfinalizuje się uchwałą,             

a starosta wysłał pismo do wojewody tylko informując, że są takie opinie rad, a nie są to 

dokumenty, 

Radny Ignacy Janczuk – pismo jest lakoniczne, to jest fakt. Ja je tam widziałem,                  

ale podpisywaliśmy obydwaj podejrzewam. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, starosta to podpisuje, to starosta odpowiada, jako 

beneficjent, a nie wójt.  

 Radny Ignacy Janczuk – ale czy pan nie widzi szansy przed tą gminą, przy budowie tej 

drogi? Dlaczego pan jej tak nie chce na siłę robić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – chcę.  

Radny Ignacy Janczuk – pół miliona to są  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – chcę, ale za 25%.  

Radny Ignacy Janczuk – pół miliona to w naszej gminie ma kredytów co 10, może nie no 

przepraszam, co dziesiąty nie, co któryś ma pół miliona.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo jestem, byłem, akceptowałem, 

zgłaszałem radzie, że robimy za te 950.000,00 zł i powiat 950.000,00 zł. Szanowni Państwo 

może już nie wracajmy, zobowiązania powiatu nawet uchwała, to jest zobowiązanie, to jest 

zapis miejscowy. Opinie no to wyjaśniamy, tak jak była dyskusja. Opinia nie może być 
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podstawą podjęcia uchwały, znaczy się podstawą podjęcia uchwały, bo tu dochodzi              

do zawarcia, że tak powiem porozumień między dwoma stronami.  

Radna Ewa Szydłowska – trzynaście tysięcy dla prawnika i jego dzisiaj nie ma? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – sesja nadzwyczajna.  

Radna Halina Bardadin – ale sesja było wiadomo w piątek, że będzie sesja, więc prawnika 

można by było powiadomić i prawnik mógł tutaj przybyć za takie pieniądze, które bierze         

po pierwsze, po drugie 500.000,00 zł,  

Radny Ignacy Janczuk – 650.000,00 zł.  

Radna Halina Bardadin – starostwo zobowiązało się 300.000,00 zł, więc 650.000,00 zł, nam 

odda w inwestycjach, dlaczego mamy nie wierzyć,  

Radny Ignacy Janczuk – wierzcie ludziom. 

Radna Halina Bardadin – że oni nam tego nie oddadzą, a drogę zrobimy dobrą.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ja jeszcze taką rzecz przytoczę 

Państwu, oczywiście to się ładnie mówi i to ładnie brzmi,  

Radna Halina Bardadin – ja bardzo przepraszam ja tutaj widzę to, co ja obserwuję niechęć 

ze strony wójta i przewodniczącej odnośnie tej drogi, ewidentnie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie. Szanowni Państwo, nie, ale ja zapytam, co to jest 

dotacja?  

Radna Halina Bardadin – ewidentnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – co to jest dotacja?  

Radny Ignacy Janczyk – ale samorządy się wspierają, czy pan wójt to rozumie? Jeśli mnie 

jest stać pojechać na wczasy, ale moją siostrę nie, to ja ją wezmę ze sobą, rozumie pan? 

Tak samo i teraz, jeżeli jest inwestycja za 4.000.000,00 zł i my dla 600.000,00 zł, mamy jej 

nie zrobić, to normalnie ja nie wiem.   

Radny Mateusz Leszczyński – ale to my będziemy jeździć tą drogą, wszyscy będą używać 

tej drogi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, jest dotacja, jest darowizna. To jest 

dotacja, podpisanie uchwały o dotacji, ktoś powie, czy to ja będę wójtem, czy ktoś inny za 3, 

czy 2 lata, czy za 4, panie wójcie nie masz prawa domagać się żadnych zwrotów, bo dałeś 

pieniądze w formie dotacji.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale powiat podejmie stosowne uchwały, wtedy będzie musiał.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale dopiero podejmie. No to kiedy?  

Radny Mateusz Leszczyński - można uchylić jak będzie coś nie tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - normalnie też, że powiat może uchylać uchwały w każdej 

chwili, oczywiście za zgodą rady  
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Radny Mateusz Leszczyński – jak będziemy tak gdybać to my nic nie zrobimy. Tyle wam 

powiem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to Państwo decydujecie. 

Radny Ignacy Janczyk – nie róbmy z powiatu oszustów, ani z siebie. Samorządy są 

odpowiedzialne jednostki. Nie znam samorządu, żeby samorząd oszukał proszę mi,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie samorząd, samorząd mieli zabezpieczenie,  

Radny Ignacy Janczyk – czy starostwo za Huszlew nie założyło? Założyło,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale powiat do dzisiaj nie wypłacił wszystkich.  

Radny Ignacy Janczyk – wypłacił. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to w tym roku, 

Radny Ignacy Janczyk – czy pan tą drogą jechał w Huszlewie? Jaka była, jaka jest i o czym 

jest rozmowa? To chyba wartość drogi tam o czyś świadczy, a nie czy wypłacił w tym roku, 

czy następnym.  

Radna Halina Bardadin – 650.000,00 zł, na taką duża inwestycję 

Radny Ignacy Janczyk – dosłownie grosze, widzi pan ile mamy jeszcze spraw. Posłucha pan 

jeszcze, na komisji ile jest niedociągnięć w tym wszystkim co pan robi. I naprawdę                

te 600.000 zł, to są grosze na tak wielką inwestycję. I proszę pana też, jako Wójta Gminy, 

niech pan zostawi wszystkie sprawy, wszystkie uprzedzenia, niech pan tą drogę zrobi, bo ta 

droga jest powtarzana od 10 lat. Dlatego ja o nią walczę, bo ja już od co najmniej 7 lat 

jestem, no nie ważne, tam może dwanaście. My walczyliśmy o tą drogę jeszcze z wójtem 

Franciszkiem, o tą drogę się starał, tylko wiemy, jaka tam procedura była. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – taka sama jest teraz, dalej taka sama. 

Radny Ignacy Janczyk – ale, że nasza gmina została, już na końcu bo to była tam Stara 

Kornica i ta schetynówka była na końcu i teraz przychodzi szansa wielka, a my jej nie 

wykorzystujemy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – szansa była i w 13 roku i w 14 i kolejne będą.  

Radny Ignacy Janczyk – nie było szansy, bo składała gmina Sarnaki.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak i dlaczego nie wyszło?  

Radny Ignacy Janczyk – i po prostu na tej zasadzie u nas, wójt nie chciał i starosta nie chciał 

i to ładnie wszystko poszło.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no, bo wójt nie chciał, dlaczego wójt nie chciał Sarnak, 

dlaczego wójt z Sarnak nie chciał?  

Radny Ignacy Janczyk – nie chciał i już jej nie będzie miał, niech się nie martwi o to.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, to też mowa jest taka, schetynówka 

jest w tym roku, wnioski można składać na następny rok. To po pierwsze, po drugie 
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faktycznie na terenie naszego powiatu, to Państwo decydujecie o rozwiązaniu ostatecznym, 

nikt z samorządów nie rozlicza się 25, czy tam nie wiem, zawsze inwestycje były robione 

tutaj jak słyszę, to są robione po partnersku pół na pół.  

Radny Mateusz Leszczyński – no dobrze mam takie pytanie skoro wójt z Sarnak nie chciał     

w 2013 ile dróg powiat do tej pory im wykonał? Żadnej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – u kogo?  

Radny Mateusz Leszczyński – no, w Sarnakach. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a ja wykonałem, już inwestycje za prawie 

Radny Mateusz Leszczyński – wójt z Sarnak odrzucił propozycje starosty i od tamtego 

momentu nawet kawałka drogi nie zrobili.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo na pewno czekają nas inwestycje. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska  – po kolei. 

Radna Ewa Szydłowska – spokojnie. Popatrzcie 654.000,00 zł, park kosztował 700.000,00 

zł, po drugie, taka inwestycja, okazja się nie nadarzy. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 

stopę, więc wzięcie kredytu, samorządy tak robią. Oni mają, w przyszłym roku będą kolejne 

dotacje to nie jest jakaś nadzwyczajna sytuacja, ten kredyt. Te oprocentowanie to też nie 

będzie wysokie, więc spokojnie stanowisko samorządu Powiatu Łosickiego też jest znane, 

więc nie ma co dyskutować na tym, bo dwa razy nam przedstawiali. No to, co ich wina,        

że kasa pustką świeci? Dlatego spokojniej trochę.  

Radny Stanisław Wielgórski – a czyja wina, nasza? 

Radna Ewa Szydłowska – spokojnie, przyjmujemy ich z takim stanowiskiem, nie kłóćmy się, 

bez emocji, szkoda nerwów, naprawdę pomyślmy i zróbmy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Szanowni Państwo, jeżeli można to ja bym 

chciała, proszę bardzo.  

Radny Łukasz Kalużny – no, pani Ewa powiedziała, że świeci pustkami kasa powiatu,  

Radna Ewa Szydłowska – i bierzemy ich z taką sytuacją.  

Radny Łukasz Kalużny – bierzemy ich stanowisko, ja jestem jak najbardziej za tą drogą,       

bo to jest przez moją wieś, przez ten. Ja jestem za tą drogą. Bierzemy my kredyt i my 

spłacamy i teraz tak, kasa powiatu świeci pustkami i jaką my mamy gwarancje, że powiat 

wykona drogę? Mateusz walczy o drogę u siebie powiatową jak słyszę od początku kadencji.  

Radna Ewa Szydłowska – wiesz, co to jest hierarchia potrzeb?  

Radny Łukasz Kalużny – wiem, co to jest hierarchia.  

Radna Ewa Szydłowska – wiesz, co to jest? 

Radny Łukasz Kalużny – wiem. 
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Radna Ewa Szydłowska – jeżeli te najniżej potrzeby nie zostaną spełnione, to o czym my 

dalej mówimy?   

Radny Stanisław Wielgórski – jeżeli zrobisz to, to w Koszelówce nie będzie zrobiona,             

w Wyrzykach nie będzie zrobiona bo już będą odsunięte.  

Radny Ignacy Janczuk – będzie. Proszę w ten sposób nawet nie mówić, zostaliście 

wprowadzeni w błąd. 

Radna Halina Bardadin – ja bym bardzo prosiła o głos. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę bardzo.  

Radna Halina Bardadin – proszę Państwa nawiązując do drogi w Koszelówce, jaki jest 

odcinek tej drogi? Kilometr? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzy.  

Radna Halina Bardadin – trzy kilometry drogi, jaka była wycena?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dwa osiemset, dwa dziewięćset 

Radna Halina Bardadin – nie, 800. 

Radna Ewa Szydłowska – nie, 800.000,00 zł,   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – druga według wcześniejszego projektu, druga była 

wyceniona 400. 

Radna Halina Bardadin – najpierw było około 800.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – druga siedemset coś.  

Radna Halina Bardadin – pierwotnie było wycenione prawie 800.000,00 zł trzy kilometry 

drogi. Więc, o czym my rozmawiamy? 

Radny Ignacy Janczuk – nie trzy, tam było kilometr z kawałkiem, 

Radna Halina Bardadin – słuchajcie Państwo z tego, co ja pamiętam, być może się mylę,    

nie ma ludzi nieomylnych. Tam było ponad kilometr, drogi w Koszelówce, koszt prawie 800. 

Radny Ignacy Janczuk – prawie 900. 

Radna Halina Bardadin – tutaj mamy ponad 5 kilometrów dróg i ewentualnie byśmy pożyczyli 

powiatowi 600.000,00 zł. Tak? 

Radny Leszek Muszyński – no nie tak. Z tego względu, że pożyczając powiatowi 600.000,00 

zł, później musimy jeszcze swoje 50% dołożyć, bo powiat nam nie będzie inwestował, tylko 

60 swojego plus, to znaczy 300.   

Radna Halina Bardadin – więc, to co my po naszej stronie leży. Więc, ale mówię pożyczamy, 

to co my musimy dołożyć prawie 100.000,00 zł i pożyczamy 600, a oni oddają nam 

inwestycjami.  
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Radny Leszek Muszyński – a oni oddają nam inwestycjami. My musimy dołożyć znowu 300, 

to jest 900. 

Radna Halina Bardadin – niekoniecznie.  

Radny Leszek Muszyński – tak, bo starosta powiedział dokładnie, że kwota ta  

Radna Halina Bardadin – także tutaj koszty tej drogi i wykonanie tej drogi, a tutaj to też jest 

różnica, 

Radny Ignacy Janczuk – proszę was o to, wykonajmy tą drogę. 

Radna Halina Bardadin – kto będzie jeździł po tej drodze?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ja tu przygotowałem porozumienie do 

tej uchwały będzie głosował, kto chce, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale panowie bądźmy rozsądni, bardzo 

proszę o ciszę. Ja uważam, że dzisiejsze nasze spotkanie to jest tylko formalność, bo my już 

decyzję jakby podjęliśmy, gdybyście nie uciekli przed zakończeniem sesji to już byśmy mieli 

to z głowy jakby.   

Radny Ignacy Janczuk – ale to pani prowadzi sesję.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale panowie i panie wstali i poszli i nawet nie 

było możliwości, żeby zatrzymać. 

Radna Ewa Szydłowska – kiedy? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jak spotkaliśmy się w czwartek, czy w piątek.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – sesja nadzwyczajna była.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – na sesji nadzwyczajnej, także  

Radna Ewa Szydłowska – w protokole jest jak pani wołała? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jest, że nie była sesja zakończona.               

To proszę sobie odsłuchać. Ale to właśnie, ja usiądę dobrze, dla mnie to też jest bardzo 

trudne, bo to kosztuje bardzo dużo nerwów. Słuchajcie Państwo, to jest to co my, 

Radna Ewa Szydłowska – dla każdego dużo nerwów. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dla mnie chyba najwięcej. To, co my teraz 

robimy to jest konsekwencją tego, znaczy umowa z niepoważnym partnerem, na spokojnie 

bez krzyków. Bo to jest dla nas ważna decyzja, nikt nie neguje Ignacy tego, że to jest droga, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba zrobić. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – do robienia, tak, chociaż wiecie doskonale 

wszyscy, że to jest najlepsza droga powiatowa u nas. To też wiemy i też się zgodzicie          

ze mną. Jeżeli chodzi o to. 

Radny Ignacy Janczuk – nie, nią przejechać, jej za dwadzieścia lat nie będzie.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale jeżeli chodzi na ten moment, to ta droga 

powiatowa jest najlepsza z wszystkich dróg powiatowych u nas na terenie gminy. Tylko,       

że mnie najbardziej boli, co, wytyka nam się jakieś błędy. Właśnie o takie sytuacje, że my się 

no prawie do rękoczynów za chwilę dojdzie. 

Radna Ewa Szydłowska – nie dojdzie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i bardzo dobrze, bo ja myślę, że jesteśmy 

ludźmi kulturalnymi. Ja mówię uważam, że formalność tylko. Nie każdy musi być za 

podjęciem wszystkich decyzji, nie każdy musi być przeciw to normalna sprawa, tylko,           

że mnie, co innego jeszcze tak, byli przedstawiciele powiatu pani skarbnik, która elokwentnie 

nam tutaj mówiła, ale nikt z nas nie zapytał, bo na przykład te 240.000,00 zł, które mamy       

w powiecie to jest ważne w tej chwili, ale oni nam tego nie powiedzieli, kiedy oni zwrócą nam 

te pieniądze. Bo powiat tak jakby lawiruje troszeczkę.  

Radna Halina Bardadin – no tak tylko myśmy, przepraszam spotkali się w sprawie drogi 

Kornica, Ostromęczyn, Szpaki, a nie w sprawie samochodów strażackich. Tematem sesji 

była droga.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja też nie zadałam tego pytania, nikt z nas 

nie zadał pytania, dlatego mówię. Ale wiecie Państwo ja nie neguje tego, że ta droga jest 

bardzo dobrą inwestycją, która będzie u nas w gminie na tych zasadach, ale powiat już 

podjął uchwałę, więc z tej uchwały się wywiązujmy.  

Radna Ewa Szydłowska – jakie uchwały podjął? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – przecież oni umowę partnerską z nami mają. 

Mają podjętą uchwałę, nie cały rok na czas składania i teraz tak, mówienie do was, że my nie 

w porządku jesteśmy, to też nie w porządku.  

Radna Ewa Szydłowska – teraz też miały być zabezpieczone pieniądze. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mamy.  

Radna Ewa Szydłowska – też nie były, no były, czy nie? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no, jak były przez cały czas są. Proszę bez 

emocji, bez krzyków tylko normalną rozmową.  

Radny Ignacy Janczuk – jak tu można nie mieć emocji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zapytałam, nikt mi nie odpowiedział, dla 

mnie bardzo ważną kwestią jest jeszcze jedna sprawa. Wiecie czas realizacji, czy to jest 

realne w tak krótkim czasie zrobienie tego? 

Radny Ignacy Janczuk – jest. Pan Budrewicz powiedział, że jest, nie ma problemu, jak my 

pociągniemy to jeszcze tydzień, czy dwa to może nie być.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale my wcale nie mamy zamiaru odciągać 

tego. Jak my jesteśmy taką radą, ja myślę, że tu wszyscy się zgodzimy, że tak nie 

podejmujemy decyzji, bo ktoś nam kazał, tylko dyskutujemy. Są odmienne zdania i to,           

że jakiś tam, to jest bzdura i po to dyskutujemy, żeby świadomą  decyzję podjąć. 
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Radny Ignacy Janczuk – myślę, że już dzisiaj nie powinniśmy dyskutować, bo tak, decyzja, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – sam chciałeś. 

Radny Ignacy Janczuk – nie no dobrze, ale decyzja zapadła.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja też uważam, że to tylko formalność.  

Radny Ignacy Janczuk – na tamtej sesji i teraz proszę radnych o uszanowanie tej decyzji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Ignacy no to, właśnie ja też uważałam, że to 

jest tylko formalność. Więc powinniśmy przegłosować i nie dyskutować, sam zaczynasz 

dyskusję.  

Radny Ignacy Janczuk – nie, no to dobrze to głosujmy. Tylko ja mam taką małą uwagę,       

bo nie wiem, bo teraz tam nie znam się na tym, czy tu nie powinno być w tym paragrafie tak 

jakby cała suma wstawiona? Czyli ta nasza plus to, co pożyczamy. W tym paragrafie, że 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale mówi pan o projekcie uchwały? To znaczy, że co, że 

powiat nie ma nawet tych 300.000,00 zł?  

Radny Ignacy Janczuk – nie, nie ja mówię o swoich pieniądzach, czyli te 950 naszych plus te 

powiatowe chyba. Tak powinno być, nie?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale powiat ma pieniądze swoje przecież.  

Radny Ignacy Janczuk – no to, na co jest ta kwota? 

Radny Mateusz Leszczyński – 1.700.000 zł, kredyt.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to, co mam jeszcze dołożyć te 1.600.000, te 300.000? 

Radny Ignacy Janczuk – nie, nie ja mówię o tej naszej części plus to, co dla powiatu mamy 

pożyczyć.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to mamy wstawione, 1.608.000, ale to 

jest uchwała, czego? 

Radny Ignacy Janczuk – nie, bo ja mówię o uchwale, bo teraz dla nas ważna jest uchwała      

w tej chwili. I o to właśnie chodzi, że w uchwale jest załóżmy 654. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale to jest o pożyczce, więc my będziemy 

pożyczać tylko to, tak pani Aniu, my będziemy pożyczać tylko to co musimy do powiatu 

dołożyć. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – najpierw musimy przegłosować, kto jest za tą inwestycją, 

później będziemy głosować uchwałę o przedsięwzięciu zobowiązania.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – 954,    

Radny Ignacy Janczuk – będziemy musieli jeszcze raz się spotykać.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to jest uchwała o pożyczce, no to 654.000 zł, 

to jest na podstawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie tego, co nam 

brakuje. 

Radny Ignacy Janczuk – czyli to te dwie uchwały będziemy głosować? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no oczywiście.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja nie wiem, czy nie trzy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – cztery.  

Radny Ignacy Janczuk – no to dobrze, nie, bo ja myślałem, że to jest 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy nie, bo ta mniejsza to jest uchwałą,    

czy w ogóle przystępujemy do tego na nowych zasadach. To, co rozmawialiśmy w ubiegłym 

tygodniu. To, którą najpierw? Pani Aniu czy my musimy, najpierw tamtą 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zmienić tamtą uchwałę. Tamta uchwała była zawarta na 

954. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zmieniamy tylko,  

Radny Ignacy Janczuk – tak będziemy głosować.  

Radna Halina Bardadin – już będziemy głosować? Na co czekamy? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czytam. 

Radny Ignacy Janczuk – no, nie no trzeba głosować. 

Radny Mateusz Leszczyński – no tak, na co czekać? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo zmieniającą. Ale pani Aniu 

zmieniającą. Zmieniamy uchwałę tą z 25 września 954 na 1.608.000. Szanowni Państwo jak 

trzeba napisać porozumienie, jakie są uwagi. Na wykonanie zadania określonego niniejszym 

porozumieniem Zarząd Powiatu zabezpiecza środki finansowe w budżecie powiatu w kwocie 

300.000,00 zł. Gmina Stara Kornica zabezpieczy środki finansowe w budżecie na 2015 rok   

w kwocie 1.608.000,00 zł, pod warunkiem zabezpieczenia zwrotu wekslem własnym 

wystawionym przez Zarząd Powiatu poręczony do kwoty 654.000,00 zł, 

Radny Ignacy Janczuk – panie wójcie, pan dobrze wie, że powiedział pan Budrewicz 

żadnych zapisów takich być nie może, to może być tylko później, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – kiedy? 

Radny Ignacy Janczuk – bo pan mówi, że tą uchwałę chce tam zawrzeć, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w porozumieniu.  

Radna Ewa Szydłowska – nie, Budrewicz powiedział, że ta pierwsza umowa samorządów      

z wojewodą, 
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Radny Ignacy Janczuk – tak samorządy obydwa i wojewoda nie mogą mieć żadnych 

warunków. Bo może być druga jakaś, ja nie wiem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to trzeba mniej więcej się orientować. 

Radny Ignacy Janczuk – ale czego wy się boicie mi wytłumaczcie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Łosicka uchwała mówi, że 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale zobacz oni za chwilę powiedzą,             

że znowu nam dadzą mniej. Przecież była uchwała na te 954.000 zł   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na poziomie starostwa i Olszanki, gdzie sprawa się 

między wójtem a powiatem toczyła właśnie o zabezpieczenie wekslowe, o zabezpieczenie 

wekslowe tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dobrze to ja myślę, że już nie mamy czego 

przedłużać.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tylko, że układ jest taki, że w przypadku niezrealizowania 

inwestycji przez powiat w wymaganym terminie, zgodnie itd., Gmina Stara Kornica nie 

będzie partycypować w dofinansowanie inwestycji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – rozumiesz, o co chodzi Ignacy?  

Radny Mateusz Leszczyński – ale czy można napisać w formie zabezpieczenia środków 

inwestycji, nie w formie tylko, bo tu jest napisane, że  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo pierwszy punkt zabezpiecza 654, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie, ale tam nie ma zwrotów. 

Radny Mateusz Leszczyński – to nie chodzi o zwroty. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to nie chodzi o to, ja też rozumiem wójta,     

że gdyby ta inwestycja nie była zrealizowana, to kto ponosi konsekwencje tej drugiej połowy, 

bo wojewoda nie zapłaci, to kto zapłaci? 

Radny Mateusz Leszczyński – wykonawca. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nikt za to nie odpowiada,  

Radny Ignacy Janczuk – my na chwilę obecną nie znamy takich szczegółów, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no właśnie, a dobrze by było wiedzieć.  

Radny Ignacy Janczuk – to trzeba między rejonem dróg, starostą i wójtem, bo my nie znamy 

takich szczegółów. Przetargi są ubezpieczone, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale ubezpieczone od czego? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a te wykonawstwo w terminie, o tu jest 

kwestia najważniejsza. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w przypadku niezrealizowania inwestycji w odpowiednim 

terminie my nie będziemy partycypować, bo jeżeli nie będzie wykonana w wyznaczonym 

terminie do 10 grudnia, po prostu nie ma zwrotu dotacji. A inwestor zechce żeby zapłacić, 

tak, wykonawca, tak? 

Radny Mateusz Leszczyński – tak, ale inwestor może być podciągnięty do 

odpowiedzialności. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a wie pan, że przetarg nie nakreśla ile, że tak powiem firm 

ma startować, każdy może startować, aby spełnił wymagania które są w SIWZ. 

Radny Mateusz Leszczyński – no to trzeba wstawić wymagania w umowie od razu.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale to jest sprawa starosty, ja odpowiadam za nasze 

przetargi za nasze SWIZ, umowy 

Radny Mateusz Leszczyński – czy gmina ma na drugi etap do realizacji  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mamy wszystko. 

Radny Mateusz Leszczyński – odpowiada wykonawca,  

Radny Ignacy Janczuk – na pewno powiat podejdzie do tego profesjonalnie.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tylko wykonawca też zechce się 

zabezpieczyć. To są takie sprawy, o których trzeba rozmawiać.  

Radny Ignacy Janczuk – dobra jesteśmy wszyscy, to przegłosujmy uchwałę.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pani Elwiro jedno pytanie, bo przecież Państwo stawiacie 

w sytuacji wójta, Państwo podejmujecie uchwałę, tworzycie porozumienia, przecież ja nie 

podpisze porozumienia lakonicznego, z którego nie będzie wynikało, że nie ponoszę 

konsekwencji, jeżeli w czasie się nie wyrobimy, bo nie będzie dotacji, czy jeżeli nie 

zabezpieczę tych środków 300.000 zł, to też ja nie będę płacił, że oddam w inwestycjach te 

654.000 zł, ale to też trzeba mieć jakieś zabezpieczenie. Tak?  

Radny Ignacy Janczuk – mówię samorządy się nie oszukują, panie wójcie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dobrze już zakończmy, zakończmy.  

Radny Ignacy Janczuk – żaden samorząd żadnego nie oszuka, bo na to jest prawo.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy to nie chodzi o oszukanie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jakie prawo? 

Radny Ignacy Janczuk – normalne, gminne i inne.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tu chodzi o płynność i 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – panie wójcie, rada podejmuje decyzję.  
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Uchwała Nr XV/56/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 sierpnia 2015 roku 

zmieniająca uchwałę nr XLIV / 255 / 2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 25 września 

2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do „ Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 

poprzez realizację przedsięwzięcia pod nazwą.: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 

2013W Ostromęczyn – Stare Szpaki – Nowa Kornica na odcinku od km 6+775 do km 

12+175”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wszyscy nie mają wątpliwości, co do tej 

uchwały? 

Radna Halina Bardadin – jeszcze raz proszę przeczytać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w § 2 gdzie była kwota ust. 1 pomoc 

finansowa, o której mowa w ust.1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 

budżetu na 2015 rok w wysokości 1.608.000 zł. No żebyśmy zaraz tam bubla prawnego nie 

stworzyli.  

Radny Ignacy Janczuk - no chyba tak będzie,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to najpierw musimy uchylić tamtą, tak, 

uchylić tamtą, zmienić, albo na tą, albo zmienić. No, bo my mamy uchwałę cały czas wiążącą 

nas, która mówiła 954.000 zł, w tej chwili my zmieniamy na 1.608.000 zł. 

Radny Leszek Muszyński – teraz pytanie, kto jest za tą zmianą? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak.  

Radny Ignacy Janczuk – czyli za przystąpieniem tam do tego projektu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy my cały czas, my nigdy nie 

powiedzieliśmy, że nie przystępujemy, to jest tylko kwestia zmiany kwoty. Tak pani Aniu ja 

dobrze mówię? 

Radna Halina Bardadin – było 950 teraz będzie 1.608.000 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo mogę jeszcze pytanie? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie, już nie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie tylko ten zapis, zmiana będzie nawiązywała           

z pkt 2 tego paragrafu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to znaczy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – szczegółowe warunki udzielenie pomocy finansowej i 

zasady rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu zawartym. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to tam nic się nie zmienia, będzie 

porozumienie z powiatem,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tamta uchwała mówi o  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a czemu tego tutaj nie ma? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bo zmieniamy paragraf 2. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a paragraf 2, zrozumiałam.  

Radny Ignacy Janczuk – ja mam to przed sobą, no dobrze, idzie w tym kierunku dobrym.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy mówicie o podejrzliwości w stosunku 

do powiatu, a jaka jest, 

Radna Halina Bardadin – nie to nie o to chodzi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja nie przypominam sobie żebym kogoś, 

kiedykolwiek oszukała.  

Radna Ewa Szydłowska – bardzo dobrze, że pani to powiedziała.  

Radna Halina Bardadin – ja jestem wzrokowcem i ja czytam, mam przed sobą to  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – przystępujemy do głosowania.  

Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za było 7, 

głosów przeciwnych 6, wstrzymujących się od głosu  2. Uchwała została podjęta większością 

głosów.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja bym bardzo prosiła, żebyśmy się teraz nie 

przepychali, żebyśmy pokazali, że mamy jakiś poziom i nie robili przepychanek i nie wytykali 

sobie, bo to jest Rada, to jest demokracja, każdy może mieć zdanie odrębne i żebyśmy nie 

wykorzystywali tego przeciwko sobie. Spokojnie, bo już zaczęło się robić naprawdę 

nieciekawie.  

Radna Ewa Szydłowska – ma pani rację. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to następna uchwała jakby konsekwencja 

tego za zaciągnięciem tego kredytu.  

Radna Halina Bardadin – przepraszam bardzo, ja mam bardzo pilny telefon. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to pięć minut.  

Uchwała Nr XV/57/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 sierpnia 2015 roku w 

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku komercyjnym na 

sfinansowanie zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013W Ostromęczyn – 

Stare Szpaki – Nowa Kornica na odcinku od km 6+775 do km 12+175” realizowanego w 

ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Uchwała stanowi załącznik 

do protokołu.  

Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za było 7, 

głosów przeciwnych 6 i wstrzymujących się od głosu 2. Uchwała została podjęta większością 

głosów.  
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Uchwała Nr XV/58/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 sierpnia 2015 roku w 

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

2018. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała treść uchwały, załącznik Nr 3 oraz objaśnienia do 

niniejszej uchwały. Objaśnienia stanowią załącznik do protokołu.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – czyli na lata 2016 - 2017 zmniejszamy wydatki majątkowe    

o spłatę rat pożyczki, po połowie, czyli po 327.000 zł, to są objaśnienia do WPF,                  

do wprowadzonych zmian w WPF gminy na lata 2015-2018, czy ktoś ma pytania? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – możemy głosować rozumiem? 

Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za było 9, 

głosów przeciwnych 3 i wstrzymujących się od głosu 2. Uchwała została podjęta większością 

głosów.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dziękuje Państwu bardzo, zamykam. 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – jeszcze budżet.  

Uchwała Nr XV/59/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 31 sierpnia 2015 roku        

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

Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała treść uchwały.  Czy są pytania? 

Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za było 15, 

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

Ad.pkt.4.p.p. Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła 

obrady XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, o godzinie 11:15.  

 
 
    Protokołowała                                                                                 Przewodniczyła 
 
  Marzena Gromysz                                                     Elwira Hulińska 
 

 

 

 

 




