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PROTOKÓŁ NR XIII/2015 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 25 sierpnia 2015 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Elwiry Hulińskiej 

– Przewodniczącej Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - otworzyła obrady XIII nadzwyczajnej sesji 

Rady Gminy w Starej Kornicy, powitała Starostę Powiatu Łosickiego Czesława Gizińskiego, 

przedstawicieli Zarządu Powiatu Łosickiego, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Leszka 

Budrewicza, radnych powiatowych, Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka, Skarbnik Gminy 

Annę Blondyk, radnych. Stwierdziła,  że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 15 

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. Informacja dotycząca gminnego składowiska odpadów komunalnych. 

5. Wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach: 

- opinia o kandydacie zgłoszonym na ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach, 

- głosowanie tajne, 

- podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sadu Okręgowego w Siedlcach. 

6. Wnioski i interpelacje radnych. 

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

 

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

15. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bardzo bym prosiła teraz pana starostę         

o rozpoczęcie dyskusji na temat dróg. 

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński – proszę Państwa, historia tej drogi to jest 

poprzednia kadencja. W związku z tym że, gmina Kornica ubiegała się tutaj o schetynówkę, 

sytuacja była w poprzedniej kadencji taka, że ja miałem większościową koalicję z PIS.          

W związku z tym tak się też ułożyło, że do powiatu było dwóch członków Zarządu z Kornicy, 

pan Iwanowski i pan Kałużny. Ale sytuacja wynikła taka, że te Kornickie zadanie to było, ja 

cały czas miałem wątpliwości do niego, bo to było za duże zadanie tzn. ponad 5 km, teraz 

jak zajechałem do Warszawy i jak tam zasygnalizowano, że to mamy szansę uzyskać 

pieniądze z oszczędności, to pani która tu prowadzi mówi: to jedno z największych zadań 

wojewódzkich, prawie 4.000.000,00 zł,. Najlepiej robić takie zadania, bo rzeczywiście to 

widać.  No, ale sytuacja wyszła taka, że w Kornicy tutaj ta droga przeszła w Warszawie i jest 

szansa pozyskać prawie 2.000.000,00 zł, bo to jest prawie zadanie za 4.000.000,00 zł. Jest 

tutaj wizja, że tak powiem, urządzenia Kornicy na wiele lat prawie jak można powiedzieć 

miasteczka. Tylko teraz jak te pieniądze wziąć? Sytuacja w powiecie jest finansowa bardzo 

zła, tzn. podałem budżet, bo myśmy tu podnosili ja ze skarbnik, że zadanie za duże, że 

powinno być mniejsze. Takie wyszło, jakie wyszło, radni zdecydowali i podjęli, wstawiliśmy 
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do budżetu. Nie mniej jednak ze względu na to, że oświatowych pieniędzy, które nie 

wiedzieliśmy tak na 100% czy z ośrodka specjalnego po prostu, będziemy mogli wziąć nawet 

naruszając prawo, czy nie, na resztę szkół naszych. Wychodzi teraz, że nie. Nie możemy 

dotknąć tych pieniędzy, dopiero jak je wykorzystamy, to wykorzystamy, a resztę to się 

zwraca z powrotem. Na oświatę brakuje nam 1.000.000,00 zł. W związku z tym zadanie 

inwestycyjne tutaj w Kornicy stanęło pod znakiem zapytania. Ale pojechałem do Warszawy, 

do działu, który prowadzi schetynówki. No i panie, które to prowadzą oferują no jakieś 

rozwiązania. Pytają jak sytuacja w gminie finansowa, gminy Kornica. No ja mówię, 

powiedziałem tak jak chyba jest, prawdziwie, że no, jedna z gmin, która najlepiej stoi 

finansowo. No i zaproponowano mi taki wariant, że zwiększyć wkład własny gminy, czyli 

gmina pożyczyłaby pieniądze można powiedzieć powiatowi, które uważam, że na całą 

kadencje. My, jako partner, nie możemy wypaść załóżmy, że gmina wszystko sfinansowała. 

Ale musi być tutaj mniejsze, musi być wkład powiatu. Myśmy się tutaj zastanawiali, ja w 

pierwszej wersji zaoferowałem tu wójtowi 100.000,00 zł, ale w tym roku my bierzemy kredyt 

na spłatę kredytu i na spłatę zobowiązań, kredytów. I będzie możliwość jakaś tam, to jeszcze 

trzeba będzie uzgadniać, żeby po 200.000,00 zł, go powiększyć. Czyli to by było dla Kornicy. 

Nasz wkład 200.000,00 zł, i może tam końcówkę, bo to jest zadanie wydaje mi się milion 

osiemset z kawałkiem. No to by było tak. Pożyczylibyśmy te pieniądze na zasadzie tutaj 

umowy, bo żeby zwrócić Kornicy w postaci inwestycji w czasie całej kadencji. No ktoś by 

powiedział, że na przyszły rok. Na przyszły rok mamy zaplanowane dwa zadania drogowe       

i to są w tzw. programie RIT, co Kornica się nie załapała. I nie wiem po prostu czy tych 

pieniędzy w powiecie wystarczy. A wypadnięcie powiatu z tego programu, że tak powiem, 

zawali cały program. Bo do niego RIT-ów to wchodzi 5 powiatów i każdy coś tam robi,        

tzn. w regionie siedleckim.  Proszę Państwa i to, no taka jest sytuacja. Poprosiliśmy tu wójta 

z przewodniczącą żeby przedstawić tą sytuację. Wiecie, ja nie przyjechałem tu liczyć 

pieniądze u wójta, czy on ma czy nie ma. W każdym bądź razie uważam że, zasadne było 

zwołanie gminy, znaczy rady gminy i wspólnie zastanowić się, czy taki wariant jest możliwy? 

To jest jedyny wariant, że tak powiem ze strony powiatu, żeby realizować tą inwestycję. No 

takie myślenie, myślę, że wasze są pieniądze publiczne, nasze też. No droga no ona 

powiatowa, ale w sumie służy mieszkańcom tej gminy. No tak, to znaczy można tak 

powiedzieć, że każda droga służy mieszkańcom całej Polski. Bo kiedyś ktoś zawsze będzie 

po niej jechał. Czy ten wariant jest dla nas, jako dla radnych do zaakceptowania? To do pana 

wójta, że tak powiem oferta i do radnych? Tutaj innej wersji my tu w powiecie nie wymyślimy. 

Dziękuję.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy, jakieś pytania do pana starosty 

macie Państwo? Proszę bardzo. 

Radny Ignacy Janczuk – może pan wójt się wypowie na ten temat i przejdziemy do dyskusji 

jakiejś. 

Radny Leszek Muszyński – ja jeszcze do pana starosty.  

Radny Stanisław Wielgórski - 50 na 50 i możemy robić. 

Radny Leszek Muszyński – bo w pierwszej wersji miało być że 3.000.000,00 zł, i co wyszło 

teraz ze 4.000.000,00 zł, cały koszt schetynówki? Czy to były błędne informacje?  

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński – to pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 

przeczyta koszt tej drogi dokładnie.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – koszt inwestorski 3.800.000,00 zł, z groszami.  

Starosta  Powiatu Łosickiego Czesław Giziński – prawie 4.000.000,00 zł. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Budrewicz – 3.816.000,00 zł, taki jest kosztorys 

inwestorki. Taki jest, taka jest suma wniosku.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – kwota wnioskowana. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Budrewicz – zjazdy, odwodnienie, przepusty 

zjazdowe, wzmocnienie konstrukcji, nawierzchnia, zatoki autobusowe no tak jak wymaga 

standard drogi zgłaszanej do schetynówki.  

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski – byłaby droga luksusowa.  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Budrewicz – jeżeli pan chce szczegółów, no to 

ja panu udostępnię.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowna Rado, Witam Zarząd Powiatu na czele              

z panem starostą. Szanowna Rado tak jak było wspomniane przez Pana Starostę, pismo      

tu zresztą zostało załączone, Państwo je macie dołączone, wpłynęło w ubiegłym tygodniu       

z Urzędu Wojewódzkiego z informacją, że może być, że tak powiem włączona droga do 

realizacji. Na tamten moment było oszczędności 513.000,00 zł, całość ewentualnie 

1.900.000,00 zł, tak jak tu wychodzi z kosztorysu inwestorskiego, po kolejnych 

oszczędnościach. Jeżeli chodzi o sytuację finansową naszej gminy, mamy w tym roku 

jeszcze do zrealizowania inwestycje za 1.500.000,00 zł. Bo w tej chwili poszedł przetarg już 

na kolektory słoneczne, poszedł przetarg na drogę w Rudce i budowa wentylacji na Starej 

Kornicy. To są zadania, które, w tej chwili, w tym roku musimy wykonać. Kolejna rzecz, na 

następny okres programowania, tu rada na ostatnim spotkaniu też podjęła, ustaliła wniosek 

żeby przygotować się dokumentacyjnie, technicznie do złożenia w ramach PROW wniosku 

na drogi gminne.  

Radny Stanisław Wielgórski - jeszcze Koszelówka została. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, tam między innymi była dyskusja, o tym że drogi były 

robione w ramach tego wniosku. Tak jak rada postanowiła Wyrzyki, Popławy i Koszelówka. 

Koszelówka, bo to są pieniądze, że tak powiem w ramach tych środków subwencji unijnych. 

Szanowni Państwo, no czeka nas też, jest to nowy okres programowania, do zrobienia ileś 

tam inwestycji. Bynajmniej kontynuowanie dalej budowy kolektorów słonecznych dla 

mieszkańców. Bo w tej chwili w ramach posiadanych środków w budżecie Marszałkowskim, 

robimy 100, a wniosków było na 450. Tak, to też jest zadanie do zrobienia w najbliższym 

czasie. Druga sprawa, dzisiaj stanie temat Szanowni Państwo, o rekultywacji wysypiska 

śmieci. Ja ten temat poruszałem już od 3 lat. Niestety, ale przyszło pismo od Urzędu 

Marszałkowskiego, z zapytaniem właśnie, co gmina postanawia robić w tej kwestii?  

Szanowni Państwo, jest w tej chwili, tutaj mam, ja pokazywałem radnym pełnomocnictwa do 

złożenia wniosku na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej. To wzrosło w tej chwili, 

będzie ujęte w planie inwestycyjnym Urzędu Marszałkowskiego na 2016 rok i to przyjdzie do 

realizacji. Inwestycja ta w 2016 roku chcę żeby była zrobiona i takie są, że tak powiem 

deklaracje. Jej wartość też będzie ponad 1.000.000,00 zł. Uważam, że to jak najbardziej 

trzeba zrobić. Tak jak mówiłem Państwu, następne 350 gospodarstw, które są na liście do 

budowy solarów, tj. ok inwestycja 4.000.000,00 zł. Bo to jest prosto policzyć. W tej chwili 
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mamy 100 gospodarstw tj. 1.000.000,00 zł, niecałe bo tam jest koszt całkowity 957.000,00 zł, 

chyb, tak? Następna rzecz, która teraz w tej perspektywie trzeba się zastanowić niestety, ale 

mamy suszę. Mówią meteorolodzy, że ona będzie się u nas utrzymywać. I trzeba 

bezwzględnie poddać modernizacji ujęcie wody Wólka Nosowska, tak? Kornicę mamy 

zmodernizowaną, ale trzeba też już myśleć o modernizacji ujęcia wody Wólka Nosowska. 

Trzeba się przymierzyć, znaleźć środki zewnętrzne czy własne, pokusić się o kolejną studnię 

głębinową w ujęciu Nowa Kornica, ponieważ przez te ostatnie 2 miesiące suszy dwie studnie 

chodziły maksymalnie. No niestety woda szła i wystarczało, ale jeżeli susze będą i poziom 

wód będzie się obniżał, to miałem jeden sygnał, że już poziom wody na jednej studni leje się 

wolniej niż był odbiór, niż pompowali, także cała Wólka i Nowa Kornica od miesiąca czasu 

jedzie, że tak powiem na maksymalnym obciążeniu. Szanowni Państwo, to już nie raz na 

sesji mówiłem, w ramach tego nowego okresu programowania, będą też wnioski, na 

fotowoltaikę, tak? Jest duży nacisk na to, można pozyskać środki i budować instalację 

fotowolticzne. Chociażby nawet przy wykorzystaniu budynków użyteczności publicznej typu 

hydrofornia, oczyszczalnia, szkoły, tak żeby mieć tańszy prąd. Tańszy prąd i z tego tytułu,    

że tak powiem, nie generować coraz większych kosztów. Szanowni Państwo, kiedyś był 

temat poruszony, ja mówiłem na sesji, jest to temat też do przeforsowania, rondo w Starej 

Kornicy. Jeździli tutaj, zarząd jeździł i przedstawiciele Mazowieckiego Związku Dróg 

Wojewódzkich. Jak najbardziej, że to jest do wykonania. I jest miejsce żeby rondo tak jak w 

Łosicach, było tutaj na skrzyżowaniu Walim, Szpaki, Kornica. To już nawet kiedyś Ci, co byli 

w radzie tamtej, był nawet taki punkt zapisany w budżecie o dokonanie analizy ruchu, bo były 

opinie Departamentu Nieruchomości, były też opinie Policji i ten temat dalej powinno się 

pociągnąć i ten temat, że tak powiem wrzucić do realizacji. Szanowni Państwo, następna 

rzecz, tak jak była mowa przy fotowoltaice, tak samo trzeba się zastanowić o wymianie 

oświetlenia ulicznego, na energooszczędne, tak? Bo jeżdżą firmy namawiają, to musi być 

dobrze przemyślana decyzja. Ale to są różne podzielone zdania. Gdzie nie gdzie to było 

wstawiane i robią.  Na pewno to też temat, który należałoby wdrożyć i z tego tytułu byłoby, że 

tak powiem plus bo byśmy mniej płacili za światło, tak? Także ja, w kontekście, że tak 

powiem tej inwestycji że jak najbardziej realizować, ale też musimy patrzeć że idzie nowy 

okres z programowania. Też będą nam potrzebne środki na realizację własnych zadań.         

A naprawdę jest możliwość, dużo do zrobienia jeszcze i wyciągnięcia środków 

zewnętrznych, bo idzie nowy okres programowania. A tam na samorządy są tak samo 

pieniądze do wzięcia, jak na inne jednostki. Dziękuję.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać 

głos?  

Radny Leszek Muszyński – ja jeszcze pytanie do pana wójta, to taką inwestycję drogi 

moglibyśmy pokryć w kosztach naszych, w jakim procencie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mówimy o inwestycjach których? 

Radny Leszek Muszyński – o tej drodze? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, żeby inwestycję zrealizować. Skąd 

się wzięła informacja, tak jak tutaj było powiedziane. Czyli koszt całkowity inwestycji jest 

3.900.000,00 zł, tak? Czyli to jest tak jak było złożone do wniosku, do Wojewody. I tak jak 

pisze tutaj w piśmie tj., 50% wojewoda, czyli minus 1.900.000 i drugie 50%, to jest tak jak 

żeśmy, przyjęli uchwałę i mamy zapisane w budżecie po 950 na powiat i na gminę, tak?       
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Bo mamy taki zapis w budżecie. Nawet, zakładając Szanowni Państwo, że droga po 

przetargu na pewno będzie mniej kosztowała. W uproszczeniu te 3.000.000,00 zł, tak? No to 

zostaje 1.500.000,00 zł, po stronie wojewody i 1.500.000,00 zł, po stronie samorządu. 

1.500.000,00 zł, do podziału na gminę i powiat to jest 750.000,00 zł, tak?  

Radny Stanisław Wielgórski - tylko, że my mamy to skredytować, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, mając te inwestycje, o których tu 

Państwu powiedziałem, żeby tą inwestycję zrealizować to prawdopodobnie należałoby wziąć 

kredyt, tak? Bo przynajmniej jest 1.000.000,00 zł, wydatku jeszcze w tym roku na solary. 

Droga w Rudce, przetarg już ogłoszony, firmy się zgłaszają to jest też ponad 400.000,00 zł. 

Także tu już jest z wentylacją 1.500.000,00 zł. A te zadania są wpisane  w budżecie, przyjęte 

uchwałą i one muszą się rozliczyć finansowo, musimy pozapłacać do końca tego roku.  

Radny Stanisław Wielgórski – bo są już zaczęte?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Radna Ewa Szydłowska – mam pytanie. Jaki był koszt przygotowania dokumentacji do tego 

programu? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na tą drogę? Schetynówka?  

Radna Ewa Szydłowska – tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – około 32, może 33.000,00 zł.  

Radny Ignacy Janczuk – jeśli można, to może ja zacznę bo widzę, że tak nie ma od nas 

chętnych. Ja powiem tak, ta schetynówka, która jest, była zaplanowana w tamtym roku to 

jest wielka szansa dla naszego całego regionu. Następna taka okazja może się nie 

powtórzyć przez następne 10, 20 lat. I tutaj tylko trzeba dobrej woli ludzi, bo to idzie do 

zrealizowania. Zadajmy sobie takie proste pytanie, kto na tym zyska? No wiadomo, że zyska 

cały region, ale najwięcej mieszkańcy naszej gminy. Mieszkańcy Kornicy Nowej, Szpak 

Nowych, Starych, Kolonii i my wszyscy, bo każdy z nas ta drogą jeździ. I to będzie droga       

o dość wysokim standardzie, których tutaj może mało się buduje w regionie. Bo teraz w tej 

chwili można powiedzieć, że powiat jest w kondycji finansowej słabej. No to wszyscy wiemy 

od jakiegoś czasu i już nie ma, co tematu tam dalej drążyć. A nie jest tak, że powiat za rok 

czy za dwa, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki będzie powiatem, który będzie miał super  

finanse. To się nie stanie przez najbliższe 10 do 15 lat, w zależności od zarządzania. I tak, 

że tam budowa tej drogi to jest taka szansa na pewien okres czasu zrobienia porządnej drogi 

po prostu. I jeśli nawet by chodziło o dofinansowanie tej drogi ze strony gminy, bo gminy ta 

droga nie będzie tam kosztować więcej niż te 900.000,00 zł, dziewięćset parę, nie?              

Po prostu, bo można na to i zaciągnąć kredyt, ale ten kredyt tak jakby spłaci powiat, a nie 

my.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w jaki sposób? 

Radny Stanisław Wielgórski - 2 lata temu, nasza droga powiatowa, co już był projekt 

zrobiony, wsadzone 30.000,00 zł w błoto i Ty zdecydowałeś żeby jej nie robić. Naszej 

gminnej drogi. 

Radny Ignacy Janczuk – ale jakiej? 
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Radny Stanisław Wielgórski – w Koszelówce, schetynówki. Każdy dba o swoje podwórko.  

Radny Ignacy Janczuk – ale słuchajcie. Starajmy się nie mieszać. Ta droga to jest nasze 

podwórko jak najbardziej. 

Radny Stanisław Wielgórski – tak. 

Radny Ignacy Janczuk – i tą drogą przejeżdża dziennie tysiące samochodów. 

Radny Stanisław Wielgórski - no ale była okazja wziąć i dlaczego nie? A szczególnie 

wywalone pieniądze w błoto były.  

Radny Ignacy Janczuk – bo jakbyśmy wzięli tamtą drogę, to byśmy zarżnięci byli jeszcze 

gorzej niż  

Radny Stanisław Wielgórski - no to teraz wziąć i się zarzynać? 

Radny Ignacy Janczuk – nie, teraz nie. Bo my pieniądze mamy zabezpieczone, u nas tam      

w budżecie są te pieniądze.  

Radny Stanisław Wielgórski - ja nie mówię, że można pożyczyć, można pomóc, ja jestem za. 

Tylko coś za coś.  

Radny Ignacy Janczuk – bo teraz załóżmy, wykonać drogę pół na pół, tam gmina i, no?         

A tutaj wykładamy 25% i robimy 5 km drogi. Ale ja mam taką prośbę, żebyśmy nie mieszali 

wątków, bo przyszliśmy się skupić nad jedną drogą, nie nad wszystkimi. I nie róbmy  

Radny Stanisława Wielgórski - my nie zrobimy nic dla siebie, zrobimy. Nie zrobimy 

następnych, no przecież dlaczego tylko 90, a trzeba zrobić 400.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja mam pytanie, a dlaczego mówisz że nas 

ta droga, jak to wyliczyłeś te 950.000,00 zł, że będzie kosztowała nas?  

Radny Ignacy Janczuk – no normalnie. Bo taka jest proporcja dofinansowania. Tylko 

załóżmy te dofinansowania dla powiatu, by się rozciągnęło w ciągu 2 lat.  

Radny Stanisława Wielgórski -  z 950.000,00 zł, wyjdzie 1.500.000,00 zł. 

Radny Leszek Muszyński - tylko 5 

Radny Ignacy Janczuk – no jakie 5. No kadencja jeszcze jest 3 lata, jest kadencji od 

następnej.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja w dalszym ciągu nie rozumiem.  

Radny Ignacy Janczuk – zapis jest taki, że każdy wykłada 25, 25 i 50. I tyle my tam 

dołożymy. My tylko możemy tak jakby wesprzeć powiat, w trudnej sytuacji. Za nich tak jakby 

założyć, a powiat spłaci to, odda to w ciągu 2 lat.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale pan starosta wyraźnie powiedział,          

że gotówką nam nie odda?  

Radny Stanisław Wielgórski - nie, a inwestycji mamy tyle swoich. 
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Radny Ignacy Janczuk – no a czym odda, gotówką nam odda?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – panie starosto, ja bardzo proszę 

Przewodnicząca Komisji Halina Bardadin – ale jakieś propozycje 

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński – proszę Państwa, my nie jesteśmy bankiem. 

Ta cała pożyczka tutaj wasza to byłaby na zasadzie umowy między samorządami i najlepsza 

forma spłaty, to by były inwestycje w gminie Kornica. 

Radna Halina Bardadin - ale jakie? 

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński – drogowe. 

Radny Ignacy Janczuk – ja widzę, że pan starosta tej drogi nie chce robić. Tak na siłę, po 

prostu jej nie chce robić. Bo my jak załóżmy, dajesz kurze grzędę, a ona jeszcze wyżej będę.  

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński – Szanowni Państwo, gdyby pan starosta nie 

chciał robić, to by tu nie przyjechał do was na sesje, tylko by odpisał, że nie robi, bo nie ma 

pieniędzy. Szukamy wariantu takiego, żeby tą drogę robić. 

Radny Mateusz Leszczyński – a dlaczego starostwo nie może kredytu zaciągnąć?  

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński – bo nie ma zdolności kredytowej, nie 

możemy. Gdyby były  zdolności, to byśmy zaciągali i robili. No budżet powiatu, jest słabym 

budżetem. Nie możemy zaciągać kredytu, bo tak jest niestety. Ten rok jest naprawdę ciężki 

dla samorządu ze słabym budżetem, słabych dochodów, dla wszystkich samorządów. Gmina 

Kornica jest w lepszej sytuacji, ale to nie jest moim zadaniem zaglądać do waszych kieszeni, 

jakiś pomysł na robienie jest, po prostu przy pomocy gminy. Budżet powiatu jest taki sam od 

początku kadencji. Tylko nie można było się więcej zapożyczać. I teraz się zapożyczamy 

żeby spłacać kredyt kredytem, bo dochody własne maleją. Nic się nie zrobi z tym 

samorządem. Jakoś do tej pory potrafiliśmy ogarnąć to wszystko, bo prostu we wszystkich 

działkach za które odpowiada powiat jesteśmy w czołówce wojewódzkiej. Teraz jest 

sytuacja, no klapa finansowa. Doszły jeszcze, że tak powiem szkoły, no które niestety i też 

zarządzenie tutaj premiera było, dla dzieci niepełnosprawnych nie wolno uszczuplić nawet 

złotówki. Wcześniej, mając Ośrodek Szkolno – Wychowawczy korzystaliśmy z tych pieniędzy 

gdzie brakowało, również szkoła się dokładała. Teraz zwrócić z powrotem, a nie możesz 

wziąć. I trzeba na gwałt, na łeb na szyję robić reformy, łączyć szkoły, a to rujnuje budżet, 

niestety. Trzeba powiedzieć, że planowaliśmy przed wyborami to wszystko, tak? Na tak to 

wyszło. To było jednym z większych zadań. Po prostu schetynówka chyba największa w 

historii powiatu. I trafiło to na taki czas, że powiat nie jest w stanie udźwignąć. Mięliśmy 

podobną sytuację w Sarnakach, tylko że tam były pieniądze, pieniądze z dwóch źródeł, tak 

że tu nie robiliśmy schetynówki, a robiliśmy z programu pomostowego. W tej sytuacji tutaj 

albo oddamy pieniądze, albo będziemy robić. To musicie wy zdecydować wszyscy jak 

jesteście. 

Radny Mateusz Leszczyński – ja mam pytanie jeszcze, to skoro pan tak mówi, to skąd pan 

weźmie pieniądze na oddanie albo zrobienie w 2016 roku? 

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński – to znaczy w przyszłym roku nie wiem,        

bo jest tzw. RIT. 
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Radny Mateusz Leszczyński – bo kadencji zostało 3 lata.  

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński – no 3 lata.  

Radny Mateusz Leszczyński – zostały dwa lata do spłaty, to nawet nie będzie możliwości      

w Kornicy, rozwinięcie dalszych inwestycji w naszej gminie. 

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński – jeżeli się partnerowi nie wierzy, to się nie 

wierzy i są tego konsekwencje. Ja uważam, że na razie jeszcze powiat nie zalega żadnemu 

samorządowi. Mamy tam nieduże rachunki, ale to też tak wpadły pieniądze raptem przed 

samym końcem kadencji. Wójt chciał, miał pieniądze, sfinansował. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dziękuję bardzo. Panie Stanisławie proszę 

bardzo. 

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk – Szanowni Państwo, widzę że dyskusja ta schodzi 

na takie tematy poboczne. Tutaj chciałbym na początek usłyszeć czy rzeczywiście wójt chce 

inwestować i w jakim stopniu, w jakim procencie pokryć długi powiatu. To jest zasadnicze 

pytanie prawda?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – panie radny proporcja tak jak ustalone. My od początku 

jeżeli były uchwały, przepraszam że na siedząco. W 2014 roku, bo powiat podjął uchwałę 

stosowną u nas i zabezpieczyliśmy środki w budżecie na 2015 rok. Po partnersku 50 % 

dokłada powiat i 50% gmina. My mamy w budżecie wprowadzone, ja będąc na zarządzie 

wyciąg z Uchwały Rady Gminnej i załącznik pokazałem. Mamy w budżecie zapisane na tą 

drogę w wysokości tych 25%, kwotę 950.000,00 zł.  

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk – mianowicie wiemy o tym, że powiat musi szukać 

tych 950.000,00 zł, gmina natomiast te pieniądze ma, prawda? Tutaj mamy sytuację jasną, 

prawda?  

Radny Stanisław Wielgórski - dlatego  mamy zasponsorować. 

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk – natomiast panie starosto, proszę tutaj nie 

wprowadzać w błąd, bo pan doskonale wie, że w momencie kiedy dokumentacja została          

i wydano 32.000,00 zł, na zrobienie tej dokumentacji, że ta droga będzie drogą do realizacji. 

Natomiast nie jest to pana pierwsza kadencja i konstruując budżet na ten rok, nie zrobił pan 

nic, żeby te pieniądze w jakimś nawet stopniu zabezpieczyć. Natomiast sytuacja finansowa 

powiatu, dlatego jest trudna, bo to są po prostu pana błędy. Musi pan ponad 1mln 

odprowadzić za przegrane sprawy do Warszawy. 1 mln mamy teraz na oświacie. No nie 

wiadomo jeszcze jak się skończy sprawa związana z tymi samochodami strażackimi. 

Dlatego też uważam, że tutaj tylko i wyłącznie powiat powinien szukać takich rozwiązań, 

żeby te pieniądze po prostu nie przepadły. Bo mamy sytuacje taką, że gmina pieniądze ma. 

Natomiast kwestią znalezienia tych pieniędzy to jest sprawa samorządu, żeby te pieniądze 

znalazły. Takie jest moje stanowisko.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a ja bym jeszcze prosiła, żebyście Państwo 

nam nakreślili radnym, bo myśmy już o tym rozmawiali na zarządzie, ale radni nie słyszeli 

tego technicznie.  

Radna Halina Bardadin - właśnie miałam zadać to pytanie 



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – technicznie jak to jest? 

Radna Halina Bardadin - czy jest to do wykonania w tak krótkim czasie? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jak w praktyce to będzie wyglądało? Bo jest 

koniec sierpnia. 

Radna Halina Bardadin – bo jest krótki czas. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Budrewicz - więc jest jakiś termin w odpowiedzi 

oświadczenia przez beneficjenta przez pana starostę dla tego komitetu spełniającego którym 

jest wojewoda, to trzeba odpowiedzieć bodajże do czwartku. Jeżeli ta odpowiedź będzie 

pozytywna do czwartku, więc ja przygotowuje dokumenty przetargowe, które będę mógł 

kilkoma kliknięciami puścić w momencie podjęcia stosownych uchwał i podpisania umowy 

partnerskiej. Więc, gdyby to było, w kierunku pozytywnym, gdyby to szło, to można by było 

zrobić do końca sierpnia. Wtedy ja to ogłaszam 1 września, przetarg mi wychodzi, gdzieś 25 

mam podpisane w umowy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – koniec września.  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Budrewicz – termin wykonania mogę dać 15 

grudnia maksymalny, to jest kwestia rozliczenia się Urzędem Wojewódzkim. To jest 2,5 

miesiąca. Jaka będzie pogoda w tym  to nikomu nie zagwarantuje, ale myślę że są firmy tutaj 

w naszej okolicy, które by się podjęły tego wykonania w ciągu 2, 5 miesiąca. Mimo że jest to, 

duża robota tam idzie bodajże 6000 ton mas. Wczoraj rozmawiałem z przedstawicielem           

z jednej z firm, który mówi, że nawet byłby w stanie wykonać 700 ton masy dziennie, że to 

jest około 2, 5 tygodnia wykonywania samej nawierzchni. A najgorzej to jest to, co jest obok 

tej nawierzchni. 1600 m przepustów zjazdowych, ileś tam przekładania chodnika. Myśmy 

robili już w taki sposób, w ubiegłym roku robiliśmy na Juniewiczach, kiedyś robiliśmy             

w Platerowie w identycznym terminie, też schetynówka i jakoś to wychodziło. 

Radny Stanisław Wielgórski - z Dubicz do tego jest zrobiona droga i ją trzeba zerwać i na 

nowo zrobić.  W miesiąc drogę, przecież to jest. Jeszcze taką drogę, to jest nierealne. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Budrewicz – dlaczego ma pan takie 

pesymistyczne podejście do tego.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – panie dyrektorze, ja mogę? Szanowni Państwo, a jakie są 

konsekwencje tego, jeżeli się nie zrobi w terminie? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy pieniądze już będą zapłacone. Bo 

my miejmy świadomość, że musimy 100% zapłacić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bo panie dyrektorze, ja rozumiem że tak, 

podpisujemy umowę, realizujemy, tak?  100% wypłacamy dla firmy, bo taka jest procedura? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Budrewicz – nie jest taka procedura. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a jaka? No to właśnie jaka? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Budrewicz – tłumaczyłem wójtowi po tym 

naszym spotkaniu, że jeszcze wczoraj rozmawiałem z panem wójtem. Odbieramy roboty, 
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występujemy do nich o płatność, przedstawiając fakturę wystawioną przez wykonawcę.      

Oni mają te dokumenty i wniosek 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy do urzędu wojewódzkiego, do 

wojewody 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Budrewicz – występujemy z wnioskiem              

o płatność. W tym czasie oni nam przelewają pieniądze, a my mamy na fakturę 

zabezpieczenie i do zapłacenia po wystawieniu faktury, dajmy na to 30 dni. Tylko w tym 

wypadku akurat te 30 dni nie będzie, bo to będzie zapis akurat trochę martwy, bo będziemy 

chcieli się rozliczyć do 31 grudnia. Czyli wracam do tego terminu 15 grudnia, tak żebym mógł 

potencjalnie, teoretycznie wystąpić z wnioskiem o płatność, no około 20 grudnia.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – za późno.  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Budrewicz – nie, nie jest za późno. U nich 

pieniądze leżą i czekają o jak najszybsze przelanie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a czy jakieś kontrole?  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Budrewicz – jakie kontrole? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Budrewicz – w trakcie trwania inwestycji mogą 

być kontrole.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a po zakończeniu? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Budrewicz – a po zakończeniu odbiór. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – odbiór  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Budrewicz – nikt nigdy w grudniu nie przyjedzie 

na kontrolę, to panią zapewniam. Jeżeli przyjadą, to latem następnego roku.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to wcale nie jest takim dobrym 

rozwiązaniem.  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Budrewicz – ja innego rozwiązania nie widzę.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, jeżeli mogę jeszcze do tych spraw 

technicznych. Tak jak pan dyrektor rozmawiał ze mną w tej kwestii. Faktycznie, tam jest 

temat taki, że w pierwszej dekadzie, że tak powiem trzeba zamknąć inwestycję, złożyć 

wniosek o płatność. Pieniądze u wojewody nie czekają, wojewoda mając pozytywny wniosek 

zatwierdzony przez swoje służby, występuje do Ministerstwa Finansów o zarezerwowanie 

środków i ich przekazanie. Ale to też nie trwa tydzień, to jest kwestia 3-4 dni, stąd szefowa 

mówiła na pewno dokumenty o płatność muszą być przed Bożym Narodzeniem, bo ona chce 

zarezerwować pieniądze w Ministerstwie Finansów, tak żeby przed świętami, a Nowym 

Rokiem przyszły, żeby mogła zrealizować przelewy.  

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Budrewicz – no dokładnie żeśmy to już 

przerabiali. Szanowni Państwo, to są sprawy techniczne. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak 

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk – natomiast to jest kwestia 25% powiatu. Proszę 

Państwa, nie schodźmy na tematy poboczne.  

Radna Halina Bardadin – sprawy techniczne też są ważne.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, trzeba sobie powiedzieć, że na 

pewno to jest okres zimowy. Trzeba tę umowę tak dopracować, żeby inwestor miał, że tak 

powiem żeby dopilnował, żeby to w czas zrobił. Bo naprawdę, pewnie tak jak pan rozmawiał 

z Warszawą, jeżeli doszłoby do poślizgu w tydzień, dwa to wówczas wojewoda tych 

pieniędzy zapisanych w tym roku w budżecie nie przenosi na rok budżetowy 2016. Koniec 

roku 31 grudnia ich już nie ma w budżecie w roku 2016.  

Radny Mateusz Leszczyński – a ja mam takie pytanie, czy załóżmy jakbyśmy finansowo 

wsparli powiat, czy nas by to nie obciążyło za mocno finansowo gminy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja panu mówiłem, jakie inwestycje nas czekają. Co trzeba 

robić, czego nie robić. 

Radny Mateusz Leszczyński – no właśnie słyszałem, czy na to mamy pieniądze 

zabezpieczone wszystkie, kredyt byśmy brali na tą drogę przykładowo.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dalej, w tej chwili te inwestycje, które są, będą 

realizowane przy udziale środków własnych.  

Radna Halina Bardadin – do końca roku? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Radna Ewa Szydłowska – no to u nas w budżecie były zarezerwowane. 

Przewodnicząca Komisji Halina Bardadin – czy powiat miał zarezerwowane w swoim 

budżecie? Chciałabym zapytać, czy powiat, wiadomo było że dokumentacja była zrobiona, 

że powiat podjął się tego tematu, tak? Gmina nasza miała w 2015 roku i ma w dalszym ciągu 

zabezpieczone środki finansowe na te inwestycje. Czy powiat miał zabezpieczone środki na 

realizację tej schetynówki w tym roku. Czy zabezpieczył?  

Starosta powiatu Łosickiego Czesław Giziński – tak jak tłumaczyłem, w sytuacji gdybyśmy 

nie musieli oddawać pieniędzy na szkoły, podjęlibyśmy się tego zadania po prostu. Nie 

możemy po prostu wziąć pieniędzy z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, z czego              

w związku z tym tworzy się dziura, luka. Tylko tyle. Tyle możemy przeznaczyć 200.000,00 zł.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy ktoś z Państwa jeszcze by chciał zabrać 

głos w tej sprawie? Czy jakieś pytania jeszcze Państwo macie do pana starosty?  

Radna Ewa Szydłowska – ja nie usłyszałam jeszcze żadnej konkretnej oferty ze strony 

powiatu.  

Radna Halina Bardadin – oddanie w inwestycjach do końca kadencji to nie ma żadnych 

konkretów. 
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Radny Ignacy Janczuk – jeśli przerwy nie ma, to jeszcze chciałbym zapytać o taką rzecz, czy 

powiat, nawet jakby doszło do wsparcia odda te pieniądze gotówką w ciągu tam dwóch lat.  

Przewodnicząca Komisji Halina Bardadin – my byśmy chcieli  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – pan starosta dwa razy odpowiadał.  

Radny Ignacy Janczuk – jak to nie ma takiej opcji, nie rozumiem tego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja tylko mówię, że już dwa razy odpowiadał, 

że nie.  

Radny Ignacy Janczuk – po prostu pan starosta tej drogi nie chce robić i robi cały czas kłody 

dla tej drogi, od dawna. Ja jeszcze przepraszam. Ja byłem rok temu jak było to, tam na siłę 

pan forsował dwie drogi Majora Zenona i tą. Przecież pan sobie przypomina to doskonale. 

To po co nam to robione było? Gdyby przeszła Majora Zenona, nie byłoby problemu tam 

dzisiejszego. Wyście ją obrobili, raptem trzeba zrobić na Kornicy, jest problem.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Kornica po macoszemu przez powiat jest 

traktowana. 

Radny Ignacy Janczuk – jest taka sprawa, a ktoś mi mówi, że pieniądze 800.000,00 zł, 

900.000,00 zł, w stosunku do drogi jaka będzie budowana, to nie są duże pieniądze. 

Pozyskujemy większą tam połowę i jeszcze nie można drogi zrealizować. Trzeba na coś 

innego wstrzymać na powiecie.  

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński – przyjechałem tutaj z ofertą i od was chcę 

usłyszeć, przyjmujecie tą ofertę albo nie? Innej dyskusji tu już nie ma. 

Radny Ignacy Janczuk – ale ja zadałem pytanie, jak te pieniądze będą nam zwrócone? 

Załóżmy gdybyśmy się zdecydowali wesprzeć ten powiat, jak te pieniądze wrócą z powrotem 

do naszej gminy, konkret? 

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński – w postaci inwestycji drogowej.  

Radny Ignacy Janczuk – ale jak? Przecież pan nie ma złotówki na dalsze inwestycje             

w kolejnych latach. 

Radna Halina Bardadin – nie mamy zapisów.  

Radny Ignacy Janczuk - pan przyjechał i stawia nas przed ścianą, robi pan nam szantaż.     

Bo ja załóżmy byłem za tym, że jeśli wy byście oddali nam to gotówką, nie? Bo my 

wzięlibyśmy kredyt załóżmy i wy go przez dwa lata spłacacie, to jest jakiś pomysł do 

realizacji. Ale jeśli pan mówi, że inwestycjami drogowymi, jak pan nic nie będzie robił.  

Skarbnik Powiatu Łosickiego Julia Walczyńska - że ja tutaj coś powiem w kwestii oddania 

pieniędzy dobrze?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę. 

Skarbnik Powiatu Łosickiego Julia Walczyńska - panie radny pieniądze byśmy oddawali,       

to byśmy u was zaciągnęli pożyczkę. To wtedy się odpowiednio w budżecie ujmuje                 

i zwracamy wam, spłacamy.   
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Radny Mateusz Leszczyński – ale gotówką? 

Skarbnik Powiatu Łosickiego Julia Walczyńska – jeżeli u was zaciągniemy pożyczkę             

to u was zwracamy pieniądze, jeżeli w tej opcji jaką ja tutaj słyszę, to o to chyba nie chodzi. 

Chodzi o to żebyście uczciwie jak gdyby założyli za nas, a my w postaci inwestycji 

drogowych byśmy tam zadbali o Koszelówkę. 

Radny Stanisław Wielgórski - a będą te inwestycje? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę o ciszę, bo dyskusja taka jest 

bezowocna. Bo usłyszeliśmy, że gotówką tych pieniędzy nie otrzymamy, inwestycje drogowe 

w przyszłym roku, na pewno nie.  

Radna Halina Bardadin – nie mamy zapisanych w przyszłych latach tych inwestycji 

drogowych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale powiat też nie ma wpisanych żadnych 

inwestycji drogowych w Kornicy. 

Radny Ignacy Janczuk – proszę o uwagę! Pan starosta sobie zdaje żeby wróciły te pieniądze 

do nas w postaci inwestycji drogowych, no to trzeba może 2 kadencji albo 3, nie to że            

w ciągu tej kadencji. A tak mi się przynajmniej wydaje, no. Bo wy inwestujecie w ciągu roku 

możecie zainwestować no w naszą gminę do 100.000,00 zł, bo więcej nie ma inwestycji 

takich, które były tam robione. To były małe inwestycje. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak, proszę bardzo.  

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk – Szanowni Państwo, też ciągle wydaje się                

że schodzimy naprawdę na tematy poboczne. Tutaj proszę Państwa proszę mi uwierzyć, 

znam sytuacje powiatu, przecież to nie jest moja pierwsza kadencja, żeby nie wiedzieć jak 

tam jest, jak to się wszystko kręci. Nie ma rzeczywiście takiej możliwości, żeby samorządy 

wzajemnie zapożyczały się. Po prostu jest to zabronione prawnie. 

Skarbnik Powiatu Łosickiego Julia Walczyńska – nie, samorządy mogą udzielać pożyczki 

jedni drugim. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mogą, tylko na warunkach rynkowych. 

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk – natomiast tutaj proszę nie opowiadać takiej 

niedorzeczności, że będą tam jakieś inwestycje szły, czy inne rzeczy. Bo w przyszłym roku 

będą inne potrzeby powiatu. Natomiast kwestia zasadnicza jest taka, zostały w zasadzie       

2 dni do złożenia wniosku, prawda? I tego się trzymajmy. Trzymajmy się tego czy te 

900.000,00 zł, powiat będzie miał, czy nie będzie miał. Bo mając sytuację gminy klarowną, 

gmina 50% i bardzo dobrze, że dokłada bo to jest zadanie własne powiatu. Ale tak jest 

przyjęte, szanujmy to, że nie ma że wszystkie gminy tutaj w powiecie łosickim to partycypują 

50% inwestycji drogowych. I to jest bardzo dobrze i chwała im za to, że w ten sposób 

podchodzą do rozwiązania problemów drogowych. Natomiast kwestia zasadnicza jest taka, 

mamy 2 dni i szukamy tych 900.000,00 zł.  

Radni - 700 
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Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk – 700.000,00 zł, bo 200.000,00 zł, tak rzeczywiście. 

Albo tutaj proszę potrzebna jest konkretna deklaracja ze strony pana starosty, albo ta 

inwestycja po prostu będzie robiona albo nie będzie. I tego się po prostu trzymajmy.   

Radny Mateusz Leszczyński – pan starosta powinien te pieniądze zabezpieczyć. Bo my 

swoje środki mamy.  

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk – dokładnie tak. Tak jak powiedziałem rzeczywiście 

tak było i proszę nie wprowadzać w błąd, bo rzeczywiście były te dwie drogi w powiecie 

przeforsowane. No i proszę uszanować decyzję Rady Powiatu poprzedniej kadencji.                                       

Ta droga powinna być realizowana, skoro wyszło. Jest taka sytuacja że dokładają. Proszę 

teraz to też uszanować i proszę po prostu podjąć takie działania żeby te pieniądze 50% ze 

strony powiatu były. Takie jest moje zdanie.  

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński - pan Stanisław wygłosił swoją wizję. 

Słuchajcie, to jest radny opozycyjny, który zawsze jest przeciwko staroście, wiecie o tym. 

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk – panie starosto, ale proszę mi wierzyć pan wydawał 

jeżeli chodzi o te inwestycje drogowe, naprawdę pieniądze na bzdurne rzeczy. Tylko 

kupowanie sobie, prawda statuetek za określone zadania drogowe. Nie wiem w jaki sposób 

to się wszystko trzymało. I też pan wydał ponad 25.000,00 zł, tylko po to żeby to ładnie 

wyglądało, tak? Natomiast opozycja jest, była i będzie, bo to jest normalna zasada 

funkcjonowania demokracji. Czy pan tego nie rozumie?  

Radny Ignacy Janczuk – jak nie będzie opozycji, to wszystko tu się skończy taką patologią, 

po prostu. I opozycja być musi konstruktywna, która troszkę wytyka błędy. I z tego trzeba 

wyciągać wnioski.  

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński – tylko konstruktywna, konstruktywna.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę Państwa, żeby zakończyć dyskusję. 

Ja uważam, że zdanie radnych w tej chwili, że my jak najbardziej jesteśmy za tą inwestycją.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pozwólcie przewodniczącej dokończyć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dajcie mi skończyć. Jesteśmy wszyscy za tą 

inwestycją, bo zależy nam, żeby u nas w gminie drogi się budowało i inne rzeczy też żeby 

się robiło. I powiatowe i gminne, wszystkie. I nie tylko drogi. Słuchajcie mnie uważnie. 

Jesteśmy za tym, żeby realizować tą inwestycję, za tą drogą ale w ramach przyjętego 

porozumienia 25 na 25. Także nasz wkład to jest 950.000,00 zł, które mamy 

zagwarantowane w budżecie. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za taką decyzją? Proszę 

podnieść rękę?  

Radna Ewa Szydłowska – no ale, za jaką decyzją? 

Przewodnicząca Komisji Halina Bardadin – za jaka decyzją? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – że, jesteśmy za budową tej drogi. Nasz 

wkład wynosi 950.000,00 zł, tak jak mamy zagwarantowane w budżecie.  

Radna Ewa Szydłowska – mamy stwierdzić stan faktyczny? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak. To co wolicie głosować że jesteście 

przeciwko?  

Radna Ewa Szydłowska – jak my możemy zdecydować, co ma powiat zrobić? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale, my nie decydujemy. My jesteśmy za 

budową drogi.  

Radna Halina Bardadin – może źle postawione pytanie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale jak inaczej, potwierdzamy stan faktyczny. To Państwo 

decydujecie, że budujemy tą drogę w partnerstwie z powiatem, ale dzielimy się kosztami 

finansowymi pół na pół.  

Radna Ewa Szydłowska – problem jest w tym, że powiat nie ma tych 50%. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Budrewicz - to po co to głosować jak to jest 

zapisane. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale to jest zapisane. A to jest na potwierdzenie tego, że 

Radny Ignacy Janczuk – tu na dzień dzisiejszej brakuje dobrej woli.  

Radna Halina Bardadin – ale co tu głosować, jak to jest jasna sprawa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale potwierdzić, że starosta złożył wniosek, czy chcemy po 

100.000,00 zł?  

Radna Ewa Szydłowska – no tak jest.  

Rada Halina Bardadin – będzie kolejne pytanie, będziemy głosować? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jakie? 

Rada Halina Bardadin – to załatwia wszystko, jeżeli przegłosujemy na to pytanie to jest 

ostateczna nasza decyzja, drogi nie robimy i nie zakładamy pieniędzy za starostwo? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radna Halina Bardadin - to może jest źle zadane pytanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Proszę Państwa, ja jeszcze raz wrócę.  

Przedstawiciel Zarządu Powiatu Łosickiego - może Państwo po prostu przemyślicie              

to wszystko? Bo teraz to głosowanie nad głosowaniem to nie jest  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest potwierdzenie, że Rada Gminy Stara Kornica 

podtrzymuje swoje stanowisko, zawarte w grudniu 2014 roku.  

Radny Ignacy Janczuk – posłuchajcie, tu na chwilę obecną, brakuje dobrej woli ze strony 

powiatu i ze strony naszej. Bo pan starosta się uparł przy swoim, ale on nie bierze pod 

uwagę innej rzeczy, że to było zaplanowane i powinien być jakoś troszkę elastyczny w tych 
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tematach. A nie pan starosta mówi, że on pieniędzy nie ma, no i wszystko. Także, tutaj 

trzeba jakiś konsensus znaleźć, bo mówię jeszcze raz, jeśli ta droga nie będzie 

pobudowana, starci całe społeczeństwo i następnej szansy nie ma przez następnych 20 lat.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – są szanse kolejne.  

Radna Halina Bardadin - nie ma, jakie? Panie wójcie gmina wydała na dokumentację tej 

drogi 32.000,00 zł, nie mówiąc już 

Radny Stanisław Wielgórski – zrezygnować z tej drogi. 

Radny Ignacy Janczuk – za powiat można załóżmy założyć na zdrowych zasadach.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale trzy razy pan starosta odpowiadał, że nie 

zwróci nam gotówki i nie zrobi u nas inwestycji.  

Radny Ignacy Janczuk – robi się wszystko, żeby ta droga nie była realizowana. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nam zależy na tym, żeby ta droga była, 

dlatego te pieniądze w budżecie tyle czasu mamy zabezpieczone. Myślałam, że powiat jest 

partner poważny, że nas też traktuje poważnie, ale okazuje się że niekoniecznie.  

Radny Leszek Muszyński- my jako jedyna gmina jesteśmy w powiecie, która chce 

dofinansować powiat? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radny Mateusz Leszczyński – a ja mam takie pytanie do pana starosty, czy pan starosta nie 

może zrezygnować z innych inwestycji w powiecie, a tą wziąć?  

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński – nie. 

Radny Mateusz Leszczyński – skoro jest taka okazja. Wychodzi na to, że gmina będzie 

poszkodowana z tego powodu, że pan starosta inwestycje w Platerowie czy gdzieś indziej,     

a u nas przepadnie, bo nie ma pieniędzy.  

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński – nie ma nigdzie indziej inwestycji w tym roku.  

Radny Mateusz Leszczyński – na pewno jakieś pieniądze macie w budżecie, bo nie wierzę, 

że nie macie pieniędzy. Musicie mieć. 

Starosta Powiatu Łosickiego Czesław Giziński – panowie, budżet jest w internecie, możecie 

czytać go, oglądać. Zresztą radnych macie powiatowych. Jaki stan powiatu jest? Nikt 

niczego nie ukrywa. Ja przyjechałem was tutaj oszukiwać? Z jakiej racji? Jest tylko, no jakieś 

wyjście zrobienia.  

Członek Zarządu Powiatu Łosickiego Wanda Frączek - Szanowni Radni, panie wójcie. 

Przecież Państwo Radni doskonale wiecie, że ta droga tak, inwestycja schetynówki znalazła 

się na miejscu bardzo niskim. Tak? A realizacja jej wyszła w tej chwili dlatego, że pozostały 

oszczędności związane z tym, że przetargi na inne inwestycje o wiele tańsze są. Dlatego też, 

planując budżet na ten rok powiatu, praktycznie nie było realnych szans, żeby droga z 

inwestycji, tej schetynówki była realizowana, ponieważ była bardzo nisko. A decyzja o tym, 
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że jest możliwość realizacji tej inwestycji to miała jakiś sens. Także, dlatego też tutaj tak jak 

pani skarbnik mówi, nie było planu, nie była planowana, nie była objęta w budżecie.  

Radny Mateusz Leszczyński – mam pytanie do pani. Jeżeli umowa była w 2014 roku 

dlaczego gmina zabezpieczyła pieniądze na drogę, a powiat nie? 

Członek Zarządu Powiatu Łosickiego Wanda Frączek - bo gmina te pieniądze miała.  

Radny Mateusz Leszczyński – a powiat nie miał? 

Skarbnik Powiatu Łosickiego Julia Walczyńska - tylko chciałam tutaj dodać, uzupełnić 

informacje, że inwestycja Schetynówki była na bardzo niskim miejscu i dlatego też była nikła 

możliwość realizacji tej inwestycji. To trzeba też 

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk - ma rację, jeżeli chodzi o tą sytuację jaka jest. 

Rzeczywiście proszę mi wierzyć, że na pewno taka sytuacja będzie że ten wkład własny, 

mam taką nadzieję po wykonaniu będzie to koszt w granicach 750.000,00 zł, że te 

200.000,00 zł, powinniśmy zaoszczędzić na tym powiat i gmina, prawda? Także jeżeli 

200.000,00 zł, powiat już ma, no to te 300.000,00 zł, znaleźć czy 350.000,00 zł, nie wydaje 

mi się żeby to był aż tak wielki problem. Bo proszę mi wierzyć, za dwa dni szansa 

przepadnie.  

Skarbnik Powiatu Łosickiego Julia Walczyńska – żeby zaciągnąć kredyt powiat takiej 

zdolności na dzień dzisiejszy nie ma. Do końca roku bieżącego nie będzie mieć. Wyłoży 

200.000,00 zł i taka jest  

Radny Stanisław Wielgórski - na to wypada, że my mamy to zasponsorować?  

Przedstawiciel Powiatu Łosickiego - pożyczyć. 

Radny Stanisław Wielgórski - ale tutaj nie ma z tej strony, że ktoś to odda.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę bardzo pan Darek chciał jeszcze 

zabrać głos. 

Radny Powiatowy Dariusz Melech – Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Mam 

nadzieję, że tutaj wszyscy się zgromadziliśmy, mamy jedną intencję, tak? W przypadku tej 

drogi, aby ją realizować, rozważamy tutaj pewne koncepcje, no ale chciałbym też tutaj 

Państwu zaznaczyć, że to co mówi pan starosta to jest stanowisko Zarządu Powiatu. Więc  

rada powiatu też ma jeszcze coś do powiedzenia. Moi drodzy, za dzisiejszą decyzję ocenią 

nas nasze dzieci. Na pewno nie będzie drugiej takiej szansy w takich proporcjach wykonania 

tej inwestycji. Czy udźwigniemy jako gmina całość przyszłości, czy powiat udźwignie 

odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Jest możliwość zaciągnięcia zobowiązania              

na samorząd. Pieniądze też się znajdą, może nie dzisiaj, nie jutro w powiecie, ale myślę 

żeby w następnym roku chociażby z poręcznej i gwarancji.  To jest kwota rzędu trzystu 

tysięcy pomnóżmy razy dwanaście i już mamy jakieś pieniądze zaoszczędzone z powiatu, 

trzeba tylko chcieć.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no ale to, przepraszam że ja się wtrącę, ale 

to nie my musimy chcieć, my chcemy.  

Radny Stanisław Wielgórski - my chcemy, ale starostwo nie chce. 
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Radny Powiatowy Dariusz Melech – nie w formie inwestycji, tylko jak powiedział kolega 

Mateusz, mówił o gotówce, czy kolega Ignacy, myślę że gotówka też wchodzi w grę ze 

strony powiatu. Myślę, że przetarg i tutaj też pan dyrektor potwierdzi, przetarg dużo pokaże 

w kontekście, że ta kwota będzie znacznie niższa. Chociażby te oszczędności z tego 

wynikają, że te przetargi idą taniej. 

Skarbnik Powiatu Łosickiego Julia Walczyńska  - dlatego ta droga jest do realizacji.  

Radny Stanisław Wielgórski - ze strony starosty nie ma konkretów. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, tutaj pan Darek Radny Powiatowy 

sugeruje itd., nasza wola jest dobra i myślę radni to rozumieją. My mamy te pieniądze i te 

950.000,00 zł, jest zabezpieczone w budżecie. Na pewno się zgadzają, bo liczyłem. Jeżeli 

będzie to 30 %, to będziemy mieć 3 000.000,00 zł, koszt ofertowy, tak? Ale zakładamy,          

że powiedzmy do 3 000.000,00 zł to jest koszt 750.000,00 zł, tak? 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Budrewicz - załóżmy 3.200.000,00 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja Państwu powiem inaczej to jest krótki okres czasu.      

To jest duża inwestycja, tu nie będzie dużego ciśnienia, jeżeli chodzi od wykonawców, tak?        

A nawet hipotetycznie zakładając, że jeden się zgłosi, może dwa, a może nie wyrobi się        

w terminie, to jest koniec roku.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy jeszcze coś? 

Radny Mateusz Leszczyński – jeżeli właśnie mówię tu koleżance, żeby umowę sporządzić 

między samorządami. Jak kolega Darek mówił, żeby powiat nam zwracał w formie 

gotówkowej przez te trzy lata, te pieniądze rozłożyć, oszczędności powiatu no bo jest 

możliwość pozyskania pieniędzy na bazie kilku lat i sporządzić normalną umowę między 

samorządami, to wtedy można chyba jakąś sensowną decyzję podjąć. Bo jeżeli pan starosta 

tutaj mówi, że on tu w formie inwestycji zwróci. Nie zwróci bo nie ma pieniędzy. Nie ma takiej 

możliwości, on tych pieniędzy nie zwróci, on nie ma pieniędzy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, to przecież pożyczenia dla starosty, 

pani skarbnik tego nie rozważała to musi być też normalnie na zasadzie, pewnie, tak pani 

Aniu opinii RIO, tak? 

Skarbnik Anna Blondyk – tak, musi być opinia RIO. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to nie będzie tak, że my sobie pożyczymy. To tak samo 

musimy zażądać od starostwa opinię RIO, czy podmiot, z którym chcemy taką transakcję 

zawrzeć, RIO wyraża zgodę, tak? A bynajmniej starosta musi do nas przynieść papier,         

że RIO akceptuje pozytywnie takie rozwiązanie, tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja przepraszam bardzo, że to powiem ale 

muszę powiedzieć. Skoro starostwo, znaczy bank nie chce pożyczyć dla starostwa 

pieniędzy, bo jest tak zapożyczone. To jaką gwarancje my mamy, że nam odda?  

Radny Stanisław Wielgórski - że my odbierzemy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - że my to odbierzemy. Ja przepraszam że to 

mówię ale muszę zapytać.  
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Radny Ignacy Janczuk – już nie wyjeżdżajmy z takimi argumentami. 

Radny Powiatowy Dariusz Melech – Szanowni Państwo, ten pomysł nie jest jakimś 

pionierskim pomysłem. My działaliśmy na takiej zasadzie, że powiat pożyczał pieniądze dla 

samorządu. Zabezpieczyliśmy się jako powiat deklaracjami wekslowymi, różnymi 

rozwiązaniami, było to gwarancją, tak?  Podpowiedziałem tutaj małe źródełko, ale które też 

jest, co miesiąc spływają te pieniądze. Pani skarbnik zresztą potwierdzi. No są te pieniądze    

z poręczeń, z gwarancji, dotyczące spłat rat kredytu ze strony szpitala ale dla nas są 

pieniądze w powiecie, więc możemy też przy dobrej woli Szanownej Rady Powiatu 

odpowiednią uchwałą zagwarantować te pieniądze, że w następnym roku wszystkie 

pieniądze będą wędrowały na konto gminy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – my jesteśmy w takiej sytuacji, że nas nie 

stać na pożyczanie pieniędzy.  

Radny Powiatowy Dariusz Melech – no to zmienia postać rzeczy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no wszyscy radni gminni o tym wiedzą, ale ja 

zapytam teraz inaczej. Nasz bank dla powiatu pożyczyć nie może?  

Radny Powiatowy Dariusz Melech – ale czy samorząd może zaciągnąć zobowiązanie czy 

nie może.  

Radna Halina Bardadin – ja nie wiedziałam że nas nie stać. 

Radna Ewa Szydłowska – my nie wiedziałyśmy że nas nie stać. 

Radna Halina Bardadin – na pożyczenie pieniędzy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę Państwa bo my cały czas 

dyskutujemy, ja cały czas mówię chcemy tę drogę robić, mamy zabezpieczone pieniądze.       

I ja myślę, że to raczej nie my powinniśmy dyskutować, tylko Państwo, gdzie te pieniądze 

znaleźć. Bo my mamy, a nas się stawia pod ścianą i mówi nam, że na pokolenie. Ja wiem, 

że to jest ogromna inwestycja, potrzebna inwestycja. Tylko, że jeżeli się podejmuje jakieś 

zobowiązania, to trzeba się jednak z nich trochę wywiązywać.  

Radny Powiatowy Dariusz Melech – na pewno trzeba jakieś zabezpieczenia wprowadzić  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale naszej gminy nie stać na to żeby 

pożyczać pieniądze.  

Radna Halina Bardadin – to nasza gmina jest w takiej złej sytuacji? Jesteśmy w takiej złej 

sytuacji?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no ale my nie wiemy w jakiej jesteśmy 

sytuacji?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w takiej, że mamy inwestycje, za które trzeba będzie 

płacić, tak? Będziemy płacili swoimi pieniędzmi, nie będziemy brać środków uzupełniających, 

nie będziemy mieli dodatkowych kosztów, tak?  
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Radny Stanisław Wielogórski – no słuchajcie no to jeszcze tak. Pożyczyć można, ale słychać 

że po prostu my im damy, nie pożyczymy, bo nikt tutaj nie dał konkretów, w jaki sposób nam 

odda. Inwestycjami nie, bo to tylko na gadce się kończy. No jak można robić inwestycję jak 

się nie ma pieniędzy, no?  

Radny Mateusz Leszczyński - sporządzić umowę między samorządami. 

Rady Stanisław Wielgórski - można pożyczyć, ale tylko w taki sposób żeby to było uczciwe. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, tak jak pan prezes mówił  dla nas też, 

dla własnego bezpieczeństwa, jeżeli byśmy mieli zamiar podpisać taką umowę pożyczenia to 

niestety, ale tak samo trzeba wystąpić do RIO, albo poprosić ten podmiot żeby przyniósł 

zaświadczenie z RIO że my możemy mu pożyczyć, tak?  Także tu sytuacja jest identyczna, 

tak jakby bank udzielał kredytu dla starosty, też bank będzie żądał czy inna instytucja 

finansowa będzie zadać od starosty zaświadczenia, że jednostka kontrolująca, rozliczająca 

powiat pozytywnie opiniuje takie rozwiązania i takie działania, tak? Tak pani Aniu?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – miejmy świadomość tego, że my do końca 

roku musimy zapłacić 1.500.000,00 zł. Proszę Państwa, ja bym jednak wróciła do tego, czy 

my wyrażamy wolę taką, że w dalszym ciągu podtrzymujemy tą umowę partnerską                 

z powiatem i partycypujemy to tak 25% budowy tej drogi?  

Wniosek przegłosowano. Głosów „za” było 13, głosów przeciwnych nie było, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – stanowisko jasne, dziękujemy  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja mam nadzieję, że Państwo jeszcze 

przemyślicie do czwartku  

Radny Ignacy Janczuk – dzisiejszy dzień jest najczarniejszy dla gminy i dla powiatu, 

pogadaliśmy sobie, starosta jest zadowolony bo wychodzi 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja właśnie pytam, jest czas do czwartku,        

że pan starosta pomyśli.  

Ogłoszono 10 minut przerwy. 

Po przerwie. 

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk - wójt też się tym musi zająć, bo rzeczywiście,           

ta droga może być zrobiona, z jakich pieniędzy. 32.000,00 zł, to są te odpisy z zabezpieczeń 

kredytowych razy trzy miesiące to jest około 100.000,00 zł. I to jest realne do zrobienia. 

Przynajmniej to w tym roku dałoby się wyciągnąć z powiatu. Jest plan, te pieniądze na razie 

są zabezpieczone na gminę Olszanka, ale można je przesunąć na gminę Kornicę. To jest 

realne do zrobienia.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy, my na pewno. Ja mogę i za wójta       

i za radę powiedzieć, jeżeli powiat z jakąkolwiek inwestycją do nas wejdzie to my na pewno 

dołożymy, bo my zawsze dokładamy.  
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Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk – jeżeli powiat wejdzie, to proszę mi wierzyć, my 

naprawdę nie mamy tych pieniędzy 

Radny Ignacy Janczuk – nie wejdzie w nic ten powiat.  

Radna Halina Bardadin – wejdzie w inwestycje tak jak teraz i znów wyniknie problem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, rozmawiam z zarządem, byliśmy          

i wcześniej. Faktycznie był zgłoszony temat. Rzeczywiście to jest tylko na razie ustne,          

że w 2016 roku powiat, w grudniu czy w styczniu będzie składał wniosek na drogę 

powiatową w z FOGR. Bo ja się domagałem już od jakiegoś czasu, że u nas nie było robione 

w ramach FOGR drogi powiatowej na terenie gminy. Czyli z FOGR powiat planował drogę 

zrobić, gdzie panie Stanisławie?  

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk – po prostu nie wiem. 

Radny Ignacy Janczuk - w Olszance. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to FOGR dostaje w granicach sto parę tysięcy może 

mniej.  

Ad.pkt.4.p.p. Informacja dotycząca gminnego składowiska odpadów komunalnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dostaliście Państwo tą informację z Urzędu 

Marszałkowskiego i proszą nas tutaj w ramach rekultywacji, żebyśmy się określili o kosztach. 

Prosiłam tu panie z ochrony środowiska, żeby nam to bez dokumentów, to jest po prostu 

jakiś szacunek na podstawie tego jak inni to robili, jak zamykali, rekultywowali te wysypiska 

śmieci. Bo i Urząd Marszałkowski też nie żąda od nas żadnych dokumentów w tej chwili ani 

opłaconych. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jakieś prognozy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jakąś prognozę chcą. Co my będziemy z tym 

wysypiskiem śmieci robić i do 27 mamy im odpowiedzieć.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 7 dni dają na wypełnienie ankiety stosownej o prognozach 

i szacowanych kosztach. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a my nie mamy do tej pory, nie podjęliśmy 

decyzji, co my będziemy z tym wysypiskiem robić?  

Radny Stanisław Wielgórski - zasypać! 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to właśnie ta rekultywacja. 

Radna Ewa Szydłowska – na to były środki  

Radna Halina Bardadin – z Unii Europejskiej, bo ja wchodziłam. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – że oni od nas proszą tą prognozę, żeby 

jakoś zabezpieczyć środki. 

Radna Ewa Szydłowska – bo były takie opcje, sprzedaż 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wydzierżawić albo rekultywacja. 

Radna Halina Bardadin - albo rekultywacja. 

Przewodnicząca Komisji Halina Bardadin – do wydzierżawienia byli. 

Radna Ewa Szydłowska – ale jeżeli wydzierżawimy, to prawo własności zostaje na nas.      

Oni to zasypią, a potem znowu my musimy rekultywować.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy ja to bym chyba za tą rekultywacją 

była. Tego nabywcy to chyba tak łatwo nie znajdziemy.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – nie wiadomo czym zasypią. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jak się ogląda telewizję, jak się czyta prasę 

jakie są problemy z wysypiskami śmieci, z tymi składowiskami.  

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk – z tym że tutaj rekultywacja trwa łącznie jak dobrze 

pamiętam to 25 lat.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – 30 lat. 

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk – czy 30 lat. Stały monitoring to jest 10 czy 15 lat, 

także to jest bardzo długo.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja tu że mając na uwadze to że mamy 

kopalnię kredy jedną i drugą, która będzie już funkcjonowała, bo już panowie mają wszelkie 

pozwolenia. Także chyba bym była za tą rekultywacją, nie wiem jak Państwo? 

Radny Stanisław Maciejuk - tak 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - o tym, że środki na rekultywację będą 

jakiekolwiek, to już się mówi od jakiegoś czasu. A możemy tylko na podstawie szacunków 

tam odpisać. Bo to tak jak tutaj panie z Ochrony Środowiska nam wypisały, że wykonanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej to jest koszt w granicach od 10.000,00 zł do 

100.000,00 zł, więc rozpiętość ogromna. 

Przewodnicząca Komisji Halina Bardadin – duża 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ogromna. Tam był projekt budowlany, 

kosztorys inwestorski, przedmiary, specyfikacje, wnioski o niezbędne pozwolenia.                   

A rekultywacja od 500.000,00 zł do 2.000.000,00 zł.  

Radna Ewa Szydłowska – bo ja mam przeczucie, że jeżeli będzie sprzedaż czy dzierżawa, 

to mimo wszystko to wysypisko jest na terenie gminy i ten problem wróci. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – więc lepiej nad tym panować od początku. 

Radna Ewa Szydłowska – tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – także rozumiem że zgadzamy się, że takie 

szacunkowe koszty trzeba opracować i do tego Urzędu Marszałkowskiego trzeba wysłać.  

Jak panowie w kwestii tej rekultywacji? 
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Radny Ignacy Janczuk – to znaczy nam się tak trudno odnieść.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no każdemu z nas. 

Radny Ignacy Janczuk – my nie mamy żadnej wiedzy. Bo wójt może tam jeździć i rozmawia 

z nimi, a my, ja nie mam żadnej wiedzy. Co nam za to grozi, jeśli my nie przystąpimy           

do rekultywacji, czy my zapłacimy karę. Po prostu my nie mamy wiedzy, a nam się 

przedstawia, co my mamy zrobić? My nie wiemy co my mamy zrobić, bo nie mamy wiedzy, 

co my możemy, po prostu, że my możemy: a, b, c. Bo możemy nic nie robić i zapłacić karę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie możemy nic nie robić. Nie możemy nic 

nie robić, bo Urząd Marszałkowski nam opracuje sam i każe zapłacić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, w planie wieloletnim Urzędu 

Marszałkowskiego, jest nasze wysypisko do zamknięcia. W tej chwili przychodzi kolejne 

pismo o określenie, oszacowanie kosztów tej rekultywacji. Jeżeli nie zrekultywujemy zgodnie 

z planem wieloletnim, jak jest zapisane u marszałka. Marszałek wyda decyzję, nakaże 

zrekultywować z urzędu, a brak rekultywacji trzeba odnieść się do ustawy, pewnie grozi 

karami. Jakiego rzędu wielkości, to nie powiem Państwu.  

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk - bardzo wysokie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Ochrona Środowiska, niestety ale tam są kary wysokie.  

Radny Stanisław Wielogórski – no to trzeba tak zrobić, żeby tych kar nie płacić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba realizować zadanie. Tak jak tutaj pani pisała, 

Szanowni Państwo, my w tej chwili nawet chociaż nie składujemy, generujemy koszty. 

Generujemy koszty związane z ubezpieczeniem i z badaniami tych odcieków studni na 

terenie wysypiska. Tak jak tutaj pisane było, my jeżeli nie zrekultywujemy, tu pani Halina 

pytała, na czym polega? Naprawdę, ja się nie znam ani pracownicy, to trzeba wziąć firmę. 

Firma która robiła program rekultywacji, przyjedzie na miejsce, obejrzy teren, obejrzy 

składowisko, obejrzy jakie rodzaje śmieci, jakie zabezpieczenia i dopiero wtedy napisze 

program, na czym polega rekultywacja. 

Radny Stanisław Wielgórski - to w ten sposób. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja powiem Państwu szczerze, to tak jak są wysypiska 

więcej zapełnione. Chociaż nawet, jak przyszedłem, była wojna to akurat załatwiłem, żądali 

od nas ja powiem w uproszczeniu pochodni takiej gazowej do spalania gazu. Bo było            

w dokumentacji, że jeżeli  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – co się ulatnia 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ze śmieci, z odgazowania. Szanowni Państwo, ja mówię 

tak jak kiedyś rozmawiałem z osobami w tym względzie, taka pochodnia kosztuje 10.000,00 

zł. W naszej dokumentacji, w projekcie po rekultywacji, już zapełnieniu takich instalacji 

powinno być cztery nawet. Tutaj ja Państwu nie powiem dokładnie taj jak pan radny chce na 

czym polega i jak to będzie wyglądać. To normalnie fachowiec przyjdzie, który się zna i on 

dokona oceny, zrobi program, plan, projekt na czym to polega. Oczywiście ma to być zgodne              

z prawem, a jeżeli zrekultywujemy to później przez 30 lat jest tzw. monitoring. Trzeba 
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ubezpieczyć je, cały czas musi być ubezpieczone i cały czas monitorowanie, pomiary, 

badania.  

Radny Stanisław Wielgórski - przez 30 lat. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  tak.  

Radny Stanisław Maciejuk – a jakby te śmieci sprzedać komuś?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, tak jak mówiłem śmieci sprzedać 

opcja jest taka, że  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie sprzedać, zapłacić za wywiezienie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba zapłacić za wywiezienie, czyli trzeba wywieźć na 

instalację do segregacji te 15 tyś ton. W tej chwili cena przyjmowania za segregowanie tak 

jak jest w Ostrołęce czy w Siedlcach tj. ponad 270-280.000,00 zł, za tonę. Szanowni 

Państwo żeby te śmieci z stąd wywieźć to ja muszę mieć w dokumentach kartę przekazania 

odpadów. To nie może być tak że ktoś u mnie weźmie, wywiezie do innego dołka. Tak jak 

jest z każdym jednym odpadem w firmach czy u nas, jak przekazujemy te z oczyszczalni, jak 

muszę mieć w dokumentach swoich, bo to Mińsk sprawdza kartę przekazania odpadów.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale to np. jeżeli taki przykładowy koszt tej 

rekultywacji przekażemy do Urzędu Marszałkowskiego, oni nas w planach ujmą,                   

w międzyczasie podejmujemy decyzję, że sprzedajemy śmieci i sprzedajemy wysypisko         

i nam coś grozi? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zagospodarować w innej formie niż rekultywacja, też 

zwalnia nas że tak powiem z jakichś innych czynności. Ja Państwu powiem jeszcze inaczej. 

Nasze wysypisko, to już mówiłem tyle razy, nie posiada zintegrowanego pozwolenia na 

działalność. To trzeba się o to ubiegać. Aby się ubiegać, to pani Halina wie dokładnie, jaka 

procedura, jakie badania pewnie trzeba zrobić. To jest też proces do wykonania, ale to jest 

proces trwający 1,5 roku może, tak? 

Radny Stanisław Wielgórski - to tak wygląda, że to te śmietnisko jest nielegalnie zrobione?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – legalnie, tylko już nie spełnia wymogów 

Radny Stanisław Wielgórski - a wymogów, w ten sposób. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak 

Radna Halina Bardadin – znaczy, my mieliśmy do 2014 roku mieliśmy tam chyba składowe, 

tak? 

Radny Ignacy Janczuk - nas, jako gminy typowo wiejskiej nie stać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to właśnie o to chodzi. 

Radny Ignacy Janczuk – to dofinansowanie uzyskać. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  oni proszą nas o szacunkową wartość tej 

rekultywacji, że chcą nas ująć w planie gdzie jest dofinansowanie do rekultywacji.                 
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Ja rozumiem że tak. Mamy od tego pracowników, one mają mniej więcej zamykane, 

rekultywowane wysypiska tej samej wysokości. No jakiś szacunkowy koszt opracują i wyślą 

rozumiem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, ja mogę też prosić i mogę tak 

napisać, chyba że Państwo jesteście na 100% pewni że idziemy w kierunku rekultywacji.    

Bo można podać szacowaną wielkość rekultywacji. Gmina środków nie posiada,                    

a jednocześnie gmina nie będzie rozważać zagospodarowanie, czy to w innej formie 

sprzedaży, czy wydzierżawienia, tak?  

Radny Ignacy Janczuk - już nie ma co tak mieszać. 

Radny Stanisław Wielgórski – takiej kwestii nie ma co przyjmować. 

Radny Ignacy Janczuk - nas, na dzień dzisiejszy gminy typowo wiejskiej nie jest stać.  

Radna Halina Bardadin – ale to Ignacy jest proces długotrwały, to się nie stanie za miesiąc, 

to jest rozłożone w czasie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, oczywiście firma tego nie kupi.          

W Polsce kiedyś 

Przewodnicząca Komisji Halina Bardadin – bo my musimy podjąć jakąś decyzję. Temat 

będzie cały czas aktualny.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie wiem jakie Państwa stanowisko. Ja powtarzałem,      

bo prowadziłem rozmowy, ZUO kiedyś było zainteresowane. Ja kiedyś rozmawiałem z ZUO 

Siedleckim, oni ze względu na małą odległość, a jednocześnie, że ZUO Siedleckie ma na 

tym rejonie instalację do segregacji, to oni wyrażali chęć, że mogliby się tym tematem zająć. 

Oczywiście przyjdą i będą się zastanawiać, robić, pod warunkiem, że spytają w instytucjach 

tych, które zarządzają i wydają decyzje, czy uzyskają jakąś decyzję? Bo to nie ma tak, że oni 

sobie kupią i będą mieli. Oni musieliby też popytać po Warszawie, wszędzie czy jeżeli oni te 

wysypisko by przejęli, to dadzą im, że tak powiem do eksploatacji? Bo ZUO Siedleckie ma 

nowe maszyny, instalację, ale się boryka teraz z powierzchnią składowania. Ale to kiedyś 

rozmawiałem, rok.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to przechodzimy do następnego pytania. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a jak trzeba 

Radny Mateusz Leszczyński – a jaka jest powierzchnia tego wysypiska?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to znaczy, teren ogrodzony jest 3 h, a  ok. 1 h jest chyba 

ten dołek jeden czy oba. Bo tam jest jeden wyłożony, a drugi jest surowy. Z tym,                   

że w projekcie mamy, jako dwa obszary do składowania, jeden wyłożony membraną, a drugi 

ewentualnie do wyłożenia.  

Radna Halina Bardadin – czyli jeden jest zapełniony, tak?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeden jest o pojemności 40.000 m³, a drugi 30.000 m³,      

z tego co pamiętam. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale nie, jeden jest tylko 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no, jeden funkcjonuje, jeden jest wyłożony membraną         

i jeden na tą studnię do odcieków 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no i jeden jest wypełniony, w jednej tam 

której? 

Radna Halina Bardadin – w jednej której?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w 1/3?? 

Radna Halina Bardadin – to też przy kosztach jest brane pod uwagę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – przepraszam, przechodzimy do następnego 

punktu. 

Ad.pkt.5.p.p. Wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach: 

- opinia o kandydacie zgłoszonym na ławnika.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę bardzo pani Zosiu. Bo mamy tylko 

jedną panią, która jest zgłoszona. 

Radna Zofia Marczuk – tak.  

Radna Zofia Marczuk odczytała opinię o kandydacie zgłoszonym na ławnika do Sądu 

Okręgowego w Siedlcach. Opinia stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dziękuję bardzo. W tej chwili przystąpimy do 

głosowania, ale najpierw musimy powołać komisję skrutacyjną. Tak żeby sprawnie, proszę 

bardzo, trzy osoby do komisji skrutacyjnej: pan Ignacy, pan Baj, pan Maciejuk. Panowie 

proszę bardzo, zaraz rozdamy karty do głosowania.  

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy - rozdanie kart do głosowania, głosowanie, 

zebranie kart do głosowania, policzenie głosów, sporządzenie protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę o ciszę.  

Radny Ignacy Janczuk odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na Sesji Rady 

Gminy w Starej Kornicy w dniu 25 sierpnia 2015 roku, dla wyboru ławnika do Sądu 

Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2016-2019. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi 

załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dziękujemy bardzo. W tej chwili, proszę 

Państwa przegłosujemy uchwałę. 

Uchwała Nr XIII/55/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 25 sierpnia 2015 roku         

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały. 
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Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za było 15, 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeszcze musimy się ustosunkować do 

zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do Rady Społecznej w Szpitalu. Bo to już wcześniej 

sygnalizowaliśmy, żebyście się Państwo zastanowili. Kogo będziemy popierać, kto będzie 

nas reprezentował i trzeba już podjąć decyzje.  

Radny Wojciech Baj - a kto był? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja byłam, ale teraz najwyższy czas na 

zmianę uważam. 4 lata kadencja trwa.  

Radny Stanisław Wielgórski - to jeszcze 4 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja bym naprawdę wolała, żeby ktoś inny ze 

świeżym spojrzeniem, inaczej. To jest funkcja społeczna, zbyt często te posiedzenia się nie 

odbywały, ale czasem trzeba jeździć o godzinie 14.00, przeważnie są posiedzenia.  

Radny Stanisław Wielgórski - pani Szydłowska. 

Radna Ewa Szydłowska - nie, bo ja już jestem tam w Izbach Rolniczych. Ja nie dam rady.  

Radny Stanisław Wielgórski – ogarniesz, Ty sprytna dziewczyna jesteś. 

Radna Ewa Szydłowska - nie wyrażam zgody.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to mówię, nie będziemy uchwały 

podejmować po prostu tylko zgłosimy kandydata że popieramy takiego. A Halinka                

Ty w ramach pracy? 

Radna Zofia Marczuk - tak pani Halina 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Ty i tak jesteś w Łosicach 

Radna Halina Bardadin – a Ty, na pewno nie chcesz?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zmiany są w niektórych przypadkach 

potrzebne, także zgadzasz się? 

Radna Halina Bardadin – zgadzam się.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – popieramy, zgadzamy się? 

Wszyscy radni poparli kandydaturę pani Haliny Bardadin. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dziękuję bardzo. 

Ad.pkt.6.p.p. Wnioski i interpelacje radnych. 

Radna Halina Bardadin – otrzymaliśmy wszyscy zaproszenie na Komisję, która miała odbyć 

się w piątek 28 sierpnia. Nastąpiła zmiana, z pewnych względów, pan wójt wyjeżdża           

do Warszawy do Ministerstwa, nie będzie mógł być obecny. Przełożymy to na poniedziałek 

na 31 sierpnia na godzinę 8.00. Czy wszyscy akceptują? Pewne osoby też wolałyby na 8.00 
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z pewnych względów. To się zdarza raz na jakiś czas tą wcześniejszą godzinę, także, czy 

jest akceptacja?  

Radni wyrazili zgodę.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę bardzo, czy ktoś z Państwa ma 

jeszcze jakieś pytania?  

Radny Mateusz Leszczyński – ja mam pytanie do pana wójta, kto w gminie zajmuje się 

wycenami gruntów, znaczy tych co idą na sprzedaż?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ostatnia wycenę robiła pani Kowalczyk czy Kowalska. 

Radny Mateusz Leszczyński – mam pytanie w tej chwili do pana, bo był u nas człowiek, który 

był zainteresowany kupnem szkoły w Wygnankach. Dzwonił do gminy i do tej pory wyceny 

nie dostał. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, wycena była robiona na tamten 

przetarg, kiedy był ogłaszany.  

Radny Mateusz Leszczyński – był prawdopodobnie miesiąc temu odzew od tego człowieka. 

Jakiś z Warszawy człowiek zadzwonił do gminy i prosił o wycenę tej pani, co się zajmuje 

wycenianiem tych gruntów. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja sprawdzę, telefon jest to należało w takiej sytuacji 

odpowiedzieć, że ostatni przetarg był ogłaszany, wycena robiona była i z tamtej wyceny 

wychodziło to i to.  

Radny Mateusz Leszczyński – nie wiem. Widziałem się z tym człowiekiem bo osobiście          

i mówił że do tej pory nie dostał wyceny. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – sprawdzę panu, bo przetarg był robiony nie wiem, może      

w 2013 roku. Była wyceniana wtedy w granicach trzydziestu paru tysięcy.  

Radny Mateusz Leszczyński – ja wiem, 34.000,00 zł, poszła 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a teraz żeby nadać nowy bieg, to trzeba nowy zrobić 

operat, bo ten, to jest ważny chyba pół roku czasu, czy rok. 

Radny Mateusz Leszczyński – on do tej pory żadnej odpowiedzi nie dostał. Nie wiem, 

dlaczego? Widziałem się z nim w tamtym tygodniu i nie wiem czy nadal jest chętny do kupna 

tego. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale ma pan namiary do tej osoby? To ja zadzwonię              

i powiem jaka sytuacja.  

Radny Mateusz Leszczyński – mam namiary.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – sprzedaż Wygnanek. 

Radny Mateusz Leszczyński – on dzwonił, ale nie wiem czy teraz podejdzie.  



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to tak mogę tylko przedstawić. Jeżeli będzie 

zainteresowany to od razu pytanie do rady kolejną wycenę robić?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a na podstawie tej starej? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ważna jest pół roku.  

Radny Stanisław Wielgórski – sprzedawać jeżeli ktoś chce kupić. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – z tym człowiekiem trzeba porozmawiać.     

Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo.  

Radny Leszek Muszyński – ta informacja od wójta w niedzielę w kościele? Ale taka 

informacja bardzo mała, bo nikt? Teraz rozdzwaniają się telefony, o co chodzi, co, jak?          

I na stronie internetowej próbowałem to podejrzeć  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w poniedziałek już jest, byłem na stronie. 

Radny Leszek Muszyński – szukałem tego w niedzielę 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w niedzielę nie było 

Radny Leszek Muszyński – dzwonią ludzie i pytają, jakie warunki, jak co? Także, może 

prosiłbym na przyszłość żeby taka informacja była, albo żeby równocześnie była 

zamieszczona na stronie internetowej, ewentualnie szerzej. No, bo mówię jest hasło i od 

razu jest odzew, nikt nie umie odpowiedzieć.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja mówiłem, że od poniedziałku rolnicy mogą składać 

wnioski. Komunikat, który podały Puławy ukazał się chyba w piątek po południu. Ja go 

odczytałem w sobotę rano. Objęci zostaliśmy cała gmina tą suszą i w poniedziałek rano od 

razu były rozwiezione przez sołtysów informacje, wnioski na stronie internetowej napisane. 

Ja zwracam uwagę Państwu na jedną rzecz, jak będą rolnicy wypełniali wnioski, żeby 

wpisywać uprawy, które tam są wyszczególnione, to po pierwsze. Po drugie, tam są 

kategorie gleby I, II, III, IV. I to są gleby piaszczyste, II lekkie, III średnie i IV ciężkie. One się 

nie przekładają na klasę gleby. Znaczy w jakimś tam sensie przekładają się, bo jeżeli pisze 

kategoria gleby średniej, to pewnie gdzieś tam w opisach jest, że do kategorii gleby średniej 

zalecają może III, IV czy tam jeszcze jakieś inne.  

Radna Ewa Szydłowska – to się chyba przekłada na mapę, która też IUNG ma na swojej 

stronie i jest to zaznaczone, rodzaj gleby. Bo ja też próbowałam dojść w jaki tam sposób. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bo układ jest taki, IUNG podaje ten raport dziewiąty            

i podaje kategoria I, to są chyba gleby piaszczyste, kategoria II gleby lekkie, kategoria III 

gleby średnie, kategoria IV gleby ciężkie. Tam w opisie jest, że kategoria lekka to jest piasek. 

Kategoria II to już tam jest piasek, glina. Kategoria III to znowu napisane, jakie rodzaje grupy 

na tej granicy są? 

Radna Ewa Szydłowska – ale czy to się przekłada na klasę gleb?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie wiem.  
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Radna Ewa Szydłowska – ja chcę dodać, że jako Izby Rolnicze, ponieważ nie tylko w naszej 

gminie był ten problem z przepływem informacji. Właśnie wysłaliśmy do każdego wójta          

z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej i rozpowszechnienie informacji wśród 

sołtysów.  

Radny Leszek Muszyński – ale na stronie gminy Huszlew znalazłem, co podlega. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, tu rozmawialiśmy z wojewodą cały 

czas. Uprzedzałem wczoraj rolników, że jak przychodzą, piszą wnioski, to żeby nie wstawiali 

daty, bo wniosek rolnika powinien być złożony w zgodzie z datą wydania postanowienia 

przez wojewodę. Wczoraj wysłałem pismo, czy dzisiaj wojewoda przyśle faxem,                  

czy zatwierdzę Komisję, czy jutro i na zatwierdzeniu będzie data. Bo tak jak rozmawiałem            

z Urzędem Wojewody, rolnik składa wnioski po dacie zatwierdzenia przez wojewodę Komisji. 

Tak, normalna proceduralna sprawa. Przecież Szanowni Państwo, ludzie mówili, tutaj pani 

radna tyle razy dzwoniła, cierpliwości. Przykładowo Platerów zrobił to już półtora tygodnia, 

Przesmyki zrobili półtora tygodnia. Ludzie chodzili, robili że tak powiem te ankiety, ale ta 

ankieta zrobiona, wniosek półtora tygodnia je teraz trzeba na nowo wypełniać. Tak, bo nie 

było jeszcze zarządzenia wojewody o powołania Komisji.  

Radna Ewa Szydłowska – i jeszcze jedna sprawa. To też powinni radni wiedzieć, bo ja tu 

przeczytam. Mam informację właśnie dla komisji, że wystąpienie szkód w pojedynczych 

poszkodowanych gospodarstwach rolnych działach specjalnych produkcji rolnej,                    

w wysokości przekraczającej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej lub działach specjalnych 

produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej          

z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody,                

z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji lub powyżej 1050 zł             

w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego. O tym też trzeba wiedzieć, bo pytają się.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – mi się wydaje że to zupełnie inaczej  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – każdy rolnik, co przyjmują tutaj ten, co na stronie jest 

napisane, żeby szacował. To brał pod uwagę właśnie, czy mieści się w tym procencie. 

Radna Ewa Szydłowska – tak 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – po pierwsze, rzecz jest jeszcze że jeżeli ktoś tam miał 

zdarzenie losowe, w tej chwili np. nie wiem, w lutym, czy w marcu, czy w kwietniu, bo tam 

były takie przypadki, to te zdarzenia losowe się sumuje.  

Radny Leszek Muszyński – a jak sprawa została właśnie potraktowana, tego zdarzenia 

losowego, co było miesiąc temu, odnośnie tych  wichur co było 22 zgłoszenia? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – komisję wojewoda zatwierdził, z tym że tamta była rzecz 

to teraz do wyjaśnienia Szanowni Państwo, o to była dyskusja. Tamta była w budynkach,          

a tu się mówi o uprawach. Właśnie, czy teraz 

Radny Mateusz Leszczyński – a jak się o uprawach mówi o losowym zdarzeniu, to losowe 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. No tamte budynki też były zdarzenie losowe. Tylko się 

teraz mówi, przy stratach w gospodarstwie, czy w uprawach 30%, to trzeba te słowo 

przeczytać. Bo jeżeli w gospodarstwie, to trzeba zadzwonić, będę wracał powiem niech 
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zadzwonią służby. Czy te osoby, które miały zdarzenie w postaci rozwalenia dachu to też 

mogą te wnioski uwzględniać, jako do tej sumy, tak?  

Radna Ewa Szydłowska – czyli 1050 zł, w odniesieniu do pojedynczego środka trwałego.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to my wychodzi, że my też. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam gdzie są straty środka trwałego. 

Radna Ewa Szydłowska – to jest w przypadku środka trwałego? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no. 

Radny Leszek Muszyński – bo z tytułu urzędu, te osoby nie dostały żadnej rekompensaty, 

tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – została rekompensata z Urzędu Wojewody. Jeszcze się 

nie wypowiedział, czy zwróci w tych zdarzeniach warunkach mieszkalnych. Bo to poszło 

przez GOPS. Bo taka funkcja była możliwa. 

Radny Leszek Muszyński – jeszcze, jakie uprawy podlegają tej suszy?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  panie Leszku, ja drukowałem 

Radny Stanisław Wielgórski - wszystkie 

Radna Ewa Szydłowska – wszystko już jest objęte. Tylko kukurydza właśnie, rodzaj gleby III, 

IV. Kukurydza na ziarno.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – kukurydza na tych glebach pewnie nie rośnie. 

Radna Ewa Szydłowska – słucham? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – kukurydza na tych glebach pewnie nie rośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie wchodzi? 

Radna Ewa Szydłowska – nie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie Szanowni Państwo.  

Radna Ewa Szydłowska – tylko właśnie chciałam ustalić 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – podanie, bo tu pani tu też tłumaczyła kukurydza na ziarno, 

na kiszonkę nie jest uwzględniona w pierwszej kategorii. I kategoria gleb, to gleby 

piaszczyste i tam wymienione, jaką mają strukturę piasek, żółte. No pytanie, czy ktoś sieje 

Radna Ewa Szydłowska – i w III i w IV też nie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – kategorie III i IV, jest kukurydza na ziarno i na chyba 

kiszonkę.  

Radna Ewa Szydłowska – nieujęta. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mam na komputerze ten dziewiąty komunikat 

zeskanowany, można zobaczyć. Nie chce dyskutować, gdy nie widzę tego przed sobą. 

Radna Ewa Szydłowska – www.monitoringsuszypuławy. I każdy może  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – susza IUNG, napisać i wyskoczy. Tego nie patrzeć            

w treści, na takim zdjęciu kolorowym, będą takie 3 zakładki - mapki. Na mapce w prawym 

rogu w takim folderze będzie. Bo tam w zakładkach nie znajdziecie, tylko ani tam kontakt,    

ani informacjach, tylko będzie taki folder i będą takie 3 czy 4 mapki. Jedna z tych mapek to 

jest właśnie, gdzie podaje się strukturę województw, powiatów, gmin objętych suszą. Tam 

trzeba wejść na województwo, na powiat, na gminę Kornica kliknąć i wtedy będą te 

kategorie. Dziewiąty komunikat, właśnie na czerwona zaznaczony, jakie rośliny są objęte 

suszą. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze jakieś pytania, proszę bardzo. 

Radny Tadeusz Ilczuk – ja chciałem zapytać, czy już wiadomo coś odnośnie tego skupu 

zwierząt tutaj?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, tak nie miałem czasu być wczoraj. Nie 

wiem dzisiaj może podjadę do weterynarii. Dzwonili do mnie ludzie w tym temacie, już 

półtora tygodnia. Rzecz jest następująca, weterynarz powiatowy wydaje decyzje                     

o możliwości skupu dla firmy skupującej. A jednocześnie weterynarz powiatowy, miał 

zastrzeżenia co do „buchty” pana Jarka Bosia. Ale sprawę rozwiązałem, pan Jarek zrobił to 

co weterynarz powiatowy nakazał i dzisiaj może podjadę do szefowej weterynarii powiatowej 

jakie stanowisko, czy już wydaje decyzje Mościbrodom, Wierzejkom. Bo okazuje się, 

Szanowni Państwo, że weterynarz powiatowy nie ingeruje w budynek. Pan Boś i „buchta” nie 

dostaje papierów o dopuszczeniu skupu. Budynek ma spełniać wymogi, ale taki dokument 

dostaje firma, która skupuje tutaj.   

Radny Tadeusz Ilczuk – ale była tu w poniedziałek i miała zastrzeżenia. Bo tam szyba była 

wybita, nie takie maty. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie wiem, no to właśnie miałem temat, nie było czasu 

pojechać i rozmawiać. Dzwonił pan Jarek, żeby właśnie porozmawiać z nią na ten temat.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy w trakcie to jest. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – także to jest w trakcie. Także teraz przedyskutować, na 

czym rzecz stoi.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak, proszę bardzo. 

Radny Ignacy Janczuk – także, my jesteśmy przy sprawach różnych, tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak, jeszcze podania będą na końcu. 

Radny Ignacy Janczuk – to ja bym chciał sobie jeszcze wcześniejszą sprawę sobie, bo po 

prostu tak nie mogę zostawić tego, bo na ostatniej sesji zostałem potraktowany bardzo źle. 

Wyszedłem z sesji, może tam nie powinienem, ale po prostu, wyszedłem, bo mi nerwy nie 

wytrzymały. No, ale na temat tego wyjaśnienia przez pana wójta, no i do dzisiaj nie wiem 

dalej, chciałbym po prostu to wiedzieć. Bo przedstawił pan mi jedną fakturę, ja powiedziałem, 
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że to nie są wszystkie, dopiero przyniósł mi pan drugą i kolejną. I po prostu mi nerwy trochę 

puściły. I chciałbym wiedzieć, na co po prostu, bo tu jest taka tam ogólna, np.: roboty 

budowlane, wyrównanie terenu przy sklepie i suma. Ale ja chciałbym wiedzieć, co było tam 

wykonane? Ile kostki, ile obrzeża, ile metrów? Takie po prostu tam szczegółowe chciałbym 

informacje. Czy jest to możliwe? Bo nie wiem, po co to nam się ciągnie już pół roku. Ciągnie 

się, bo ja uważam no nie wiem czy panu sprawia to przyjemność, że my kolejną sesję 

rozmawiamy, bo dla mnie nie. Ja chciałbym po prostu wiedzieć i temat zamknąć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak jest. 

Radny Ignacy Janczuk – ale ja po prostu, jak już rozpocząłem to nie odpuszczę. Żebym ja 

miał jeszcze gdzieś się dalej udać, to sprawę tą wyjaśnię, jeśli wójt nie chce tak jakby 

powiedzieć no bo, tak po dobroci. Wziąć tam wyjaśnić i temat jest zamknięty. To stwarza pan 

jakiś problem, którego być może nie ma. Bo jest tam taka faktura druga wydawanie robót 

budowlanych, zadania pod nazwą: budowa obiektu małej architektury. Bo gdzieś tam 

chodziło o odwodnienie, nie? Pewnie, co miało wchodzić to odwodnienie, bo tu spadek w 

terenie jest kilku procentowy, także więcej nie ma co odwadniać. To wszystko leci na sklep 

działki. Także nie wiem, co te odwodnienia. Firmy mają tak, że troszkę tam naciągnąć pewne 

roboty. A czy one są zasadne to niepowiedziane. I wyjaśnijmy sobie raz do końca i miejmy 

święty spokój. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – z funduszów sołeckich, nie można kupować to co służy 

działalności komercyjnej. Jeżeli chce pan kupić naczynia, tzn., że chce pan wynajmować 

salę, będzie pan czerpał korzyści. To jest zabronione.  

Radny Leszek Muszyński - to jest zabronione, tak? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak. 

Radny Leszek Muszyński – tylko i wyłącznie trzeba brać pod komercyjne te rzeczy, które 

były właśnie do 

Radny Wojciech Baj - służą ludziom ale nie przynoszą dochodów. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak, to co służy ludziom, ale nie przynosi dochodów.        

Czyli  jakieś tam stoliki czy nie stoliki, komody. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – słuchajcie uważnie, bo sprawa dotyczy 

funduszu sołeckiego. Leszek pytał co można z funduszu sołeckiego kupić. To pani Ania 

wytłumaczy, bo wszystkich nas to dotyczy. Bo za chwilę już trzeba będzie te fundusze do 

końca września już wiedzieć, na co przeznaczyć.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – z funduszu sołeckiego nie można dokonywać zakupów 

takich rzeczy, które będą służyły działalności komercyjnej danemu sołectwu. Chcę 

wynajmować salę i coś tam kupuję do sali, czy naczynia czy nie wiem piecyki. To wiadomo, 

że to będzie służyło do sporządzania posiłków, do wynajmu sali, będą za to pieniądze. I tutaj 

na taki cel tych funduszy nie możemy. 

Radna Ewa Szydłowska – takie urządzenia jak lodówka? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – też nie. 
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Radny Stanisław Wielgórski - no to na co? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – też nie. Ja przyniosę ustawę o funduszu sołeckim                  

i przeczytam dokładnie.  

Radna Ewa Szydłowska – tak właśnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – może żeby nie przedłużać, to dalej idźmy. 

Mamy podanie pana Marcina Wasilewskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. odnośnie 

wydzierżawienia działki nr 804/4 o pow. 0,04 ha położonej w Nowej Kornicy na okres 10 lat. 

Podanie stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Tadeusz Ilczuk - no ale to on nie chciał kupić tej działki? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – chciał kupić właśnie, ale ona była dosyć 

drogo wyceniona. Ale wiem, że my pozwoliliśmy wójtowi sprzedać, jak to jest? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z tą panią rozmawiałem. Był przetarg, a ona była 

wyceniona chyba na 6.000,00 zł, ileś tam i nie przystąpiła. Później odwróciła hasło, że ona 

by kupiła, ale za dużo mniejsze pieniądze. Tam nie mam w tej chwili tej rozpiski, ale ustawa 

o nieruchomościach mówi, w jaki sposób należy to zrobić. Tam jest chyba 75% i 50%            

w którymś przetargu, także nawet jak mówiłem pani, że to by poszło w przetargu na 50%, 

potwierdziła, że jest za dużo, czyli 6.800,00 na połowę za dużo. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a taniej się nie da.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, tam są takie obwarowania, że trzeba 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no bo to faktycznie jest taka powierzchnia       

i taka działka, która nigdy nie będzie zagospodarowana inaczej. To tylko sprzedać 

sąsiadowi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, w każdej chwili to można dalej 

sprzedać i nic tam dzierżawę nie blokuje, tak? Tylko trzeba 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale na okres 10 lat wydzierżawić 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – znaczy, Szanowni Państwo umowa dzierżawy taka jest, 

że na pewno będzie zapis, jeżeli wydzierżawiający nie, to trzeba pod jakiś paragraf tam 

podciągnąć, kiedy można odstąpić od umowy, tak? Z reguły odstąpienie od umowy, to może 

być na prośbę obu stron za zgodą, lub ze strony, z czego się nie wywiązuje. Tutaj z czego 

może się osoba nie wywiązać, z czynszu dzierżawnego, tak?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a jaki właśnie będzie czynsz dzierżawy?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to są groszowe sprawy, tam Uchwałą Rady Gminy czy 

Zarządzeniem Wójta Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no więc, jak Państwo uważacie 

wydzierżawiamy tą działkę dla pana Wasilewskiego?  

Radni Gminy Stara Kornica – sprzedajemy. 
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Radny Wiesław Maciejuk – zejść do 15%. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, układ jest taki, że ogłoszenie              

w gazecie to kosztuje ok 1.200,00 zł. Jak my zejdziemy do 1.500,00 zł, to my więcej wydamy 

na ogłoszenia.  

Radny Mateusz Leszczyński - a to musi być ogłoszenie wystawione? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radny Stanisław Wielgórski - to my nic nie zarobimy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja to powiem szczerze, wolałabym to dla 

Państwa sprzedać i zakończyć sprawę, obniżyć cenę, zakończyć sprawę. Myślę,                   

że zobowiążemy jeszcze pana wójta, niech on jeszcze porozmawia z tym Państwem, niech 

finalizuje tą sprzedaż.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to mówię, to kolejny przetarg. Albo 75, albo 50% tej 

ceny co ostatnio była, tak?  

Radna Zofia Marczuk –  z tego 3.400,00, tak?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, 6.800,00 zł. 

Radna Ewa Szydłowska – i ile? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na 50%, to 3.400,00 zł, tylko nie powiem, czy to może być 

już w tym przetargu, czy jeszcze po kolejnym?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no nie kupi, bo to jest za drogo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, no jeden ogłosiliśmy przetarg.           

Ja Państwu powiem inaczej, jeden przetarg, ale poczekajcie, żeby nie  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – panie wójcie, niech już wójt nie wychodzi.    

No to w takim razie za te 3.400,00 zł, też nie wyrażają chęci? 

Radna Zofia Marczuk – no to jeszcze 50% z 3.400,00 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale Szanowni Państwo, jest rzecz następująca. Nie znajdę 

tej rozpiski tutaj, bo to w budżecie. Była cena 6.800,00 zł, jeżeli nam przyjdzie zrobić 

przetarg za 75%, to jest 5.100,00 zł, tak? 5.100,00 zł potem schodzimy na 3.400,00 zł,        

na 50%. A jak zejdziemy już po te 3.000,00 zł, po drugim, to wtedy mogę z wolnej ręki 

sprzedać. Tylko mówię Państwu pewnie 1.200,00 zł, zapłaciliśmy za ogłoszenie przetargu     

te 6.800,00 zł, teraz ogłosimy za następne 1.200,00 zł i później ogłosimy znowu 1.200,00 zł        

i ogłoszenie przewyższa koszt sprzedaży.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wydzierżawiamy, tak? Kto z Państwa jest     

za wydzierżawieniem?  

Radny Stanisław Maciejuk - ale na 10 lat, to trochę za dużo. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tu na 10 lat, no może być krótsza. Normalnie 

praktykuje się na 3 lata maksymalnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – może być i na 3 lata. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dobrze, także na 3 lata wydzierżawiamy. 

Pani Aniu, już ma pani ta uchwałę? To teraz z tym funduszem sołeckim żebyśmy wiedzieli. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – w art. 2 pkt 7 środki funduszu, 6 środki funduszu 

przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o których mowa     

w art. 5 są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są 

zgodne ze strategią rozwoju gminy. Mogą być również w pkt 7, przeznaczone na pokrycie 

wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej, w rozumieniu 

ustawy o stanie klęski żywiołowej. Na to mogą być przeznaczone środki, czyli na nic,           

co służy działalności zarobkowej, że sołectwo będzie czerpało korzyści.  

Radny Leszek Muszyński - że polepszenie bytu, kuchenka to polepszy byt mieszkańcom. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – mieszkańcy będą przychodzili gotować?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale to właśnie trzeba, jak będziecie chcieli 

jakąś decyzję podjąć z tych funduszy sołeckich, to lepiej zapytać wcześniej, żeby później nie 

zmieniać. 

Radny Mateusz Leszczyński – a jak będzie wynajmowany nieodpłatnie, przykładowo? 

Użyczenie po prostu?  

Radny Leszek Muszyński - nie można, bo rachunki są. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – nieodpłatnie jak pan będzie wynajmował, to Urząd 

Skarbowy się przyczepi. 

Radny Mateusz Leszczyński – użyczenie? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – VAT. 

Radny Mateusz Leszczyński – a użyczenie zrobić? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – użyczenie no nie.  Nieodpłatnie też będzie VAT 

Radna Ewa Szydłowska – czyli tak naczynia, kuchenka, lodówka to odpada. Co jeszcze się  

stoliki, ławki. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak, stoliki mogą być. No bo spotyka się młodzież, dorośli 

robią zebrania i czy krzesła jakieś. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zestaw taki stołowy, tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Stara Kornica – nie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – też nie?  

Radny Leszek Muszyński - telewizor może być?  
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Skarbnik Gminy  Anna Blondyk – telewizor tak. 

Radny Leszek Muszyński - może być? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – może być. 

Radna Ewa Szydłowska – a festyn?  

Skarbnik Anna Blondyk – może. 

Radna Ewa Szydłowska – może wieś zrobić festyn.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tylko wtedy nie będzie społeczne, dla mieszkańców. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – panie wójcie, pan jeszcze  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tzn. ja zostawię panu tutaj listę tych wydatków, załącznik 

do faktury. Bo mowa była tylko w dokumentach, faktura jest tutaj, a napisze pan tutaj pismo 

czy tam wniosek o jakie dane panu chodzi. Bo to jest komplet danych od rozpoczęcia          

do zakończenia. Są wszystkie wymienione faktury, które były że tak powiem 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – remonty, realizacje, rozbudowy, przebudowy. 

Radny Ignacy Janczuk – tzn. mi nie o to chodzi, nie? Załóżmy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie pan mówił wcześniej kiedyś, żeby wszystkie dać 

panu faktury. Zrobiliśmy zestawienie, wszystkie faktury. Także doprecyzuje pan co chce,       

ja wtedy to przedstawię konkretnie ze wszystkimi informacjami.  

Radny Ignacy Janczuk – ja chcę po prostu wiedzieć tak, np. przy sklepie za 7.000,00 zł,      

co zostało tam zrobione?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to napisze pan taki wniosek. 

Radny Stanisław Wielogórski – ale czy to coś zmieni? Po co to się cofać do tyłu.  

Radny Ignacy Janczuk – ten temat powinien być już zamknięty już pół roku temu.  

Radny Stanisław Wielogórski – nie cofajmy się, tylko róbmy dalej co trzeba. 

Radny Ignacy Janczuk – ja będę się cofał, bo wójt mi na te pytanie nie odpowiedział nigdy,     

a ja sobie nie pozwolę żebym tam nie dostał informacji.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pan pytał o faktury, rachunki, dałem główną, później były 

tu wszystko. Od samego projektu, od mapy, inspektora 

Radny Ignacy Janczuk – ja mam takie pytanie, co wchodziło w te roboty odwodnienia? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to napisze pan taki papierek, a ja to wszystko odszukam. 

Radny Ignacy Janczuk – nie, ja tam nie będę pisał.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dlaczego? 

Radny Ignacy Janczuk – po prostu. Bo ja już mam tego serdecznie dosyć.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja też. 

Radny Ignacy Janczuk – bo pan mógł to zrobić w ciągu jednego miesiąca, tylko jest zła wola 

pana.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, bo pan mówił, żeby przedstawić rachunki i faktury.     

To przedstawiłem zabezpieczenie w budżecie, bo pani Ania pokazywała uchwały. 

Radny Ignacy Janczuk – a teraz? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a teraz to napisze pan co chce, żebyśmy już zamknęli 

temat. Ja przygotuje wszystko, bo to rzecz jest taka, że są protokoły, są wnioski do Urzędu 

Marszałkowskiego o zmianę w tych przedsięwzięciach. To przecież się wszystko działo,       

na każdą rzecz która była robiona są wnioski z Urzędu Marszałkowskiego, czy normalnie 

tutaj w dokumentacji. 

Radny Ignacy Janczuk – ja już proszę o to co najmniej pół roku, a pan to celowo odciąga. 

Nie wiem o co panu chodzi, ja nie rozumiem pana w ogóle.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dobrze.  

Radny Ignacy Janczuk – ja już nic nie będę tam dochodził, bo widzę, że nawet radni 

Radny Stanisław Wielogórski – nie cofajmy się, nie cofajmy się.  

Radny Ignacy Janczuk – to niech tak będzie. Po prostu ja to chcę tak, żeby zaprotokołowane 

było, że na moje pytanie sprzed pół roku wójt nie odpowiedział mi, żebym ja to przyjął tak 

jakby tam do wiadomości. Czyli na temat, tych nadwykonań wójt mi nie odpowiedział i ja tej 

odpowiedzi nie chcę od wójta.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze jakieś pytanie macie Państwo?  

Radny Stanisław Maciejuk - i były kontrole z Warszawy, to powiedzieli, że metraże i wszystko 

się zgadza  

Radny Ignacy Janczuk – ale to jest tylko zła wola ludzi i nic więcej. Bo każdą rzecz można 

wyjaśnić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – każda jest rzecz do wyjaśnienia, każda do sprawdzenia. 

Radny Ignacy Janczuk – to znaczy jest potrzebne po to, bo wydane było 150.000,00 zł. 

Radny Stanisław Wielgórski - ale to już nic nie zmieni. To teraz trzymaj rękę na pulsie przy 

każdej inwestycji.  

Radny Ignacy Janczuk – ja nie będę trzymał, ja po prostu to co w najbliższym czasie,          

po prostu złożę rezygnację i będziecie wy pilnować wtedy, zobaczymy jak upilnujesz 

wszystkiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze macie jakieś pytania?  

Radny Ignacy Janczuk – i beze mnie będzie dużo łatwiej.  

Radni Stanisław Wielgórski - nie można się cofać do tyłu.  
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Radny Ignacy Janczuk – ja się nie cofam, temat jest niezamknięty rozumiesz? Ja pytanie 

zadałem pół roku temu, nie wczoraj.  

Radna Ewa Szydłowska – panowie spokojnie, może zadać takie pytanie każdy radny. 

Radny Stanisław Wielgórski - nie no jak najbardziej.  

Radny Ignacy Janczuk – a najlepiej nic się nie odzywajmy. 

Radny Stanisław Wielgórski - nie, kłótnią nikt do niczego nie doszedł.  

Radna Ewa Szydłowska – czasami trzeba się 

Radny Stanisław Wielgórski - ani w domu, w towarzystwie 

Radna Ewa Szydłowska – każde zdanie 

Radny Stanisław Wielgórski - jak będziemy się kłócić, to my nic nie zrobimy, nic. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radny Stanisław Wielgórski - dla nikogo. Ani dla Koszelówki, ani dla Kazimierzowa, ani dla 

Wólki za przeproszeniem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wszystkie zmiany ujęte, Szanowni Państwo przy każdym 

projekcie 

Radny Stanisław Wielgórski - do niczego nie doszło. 

Radny Ignacy Janczuk – ja się nie kłócę.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wszystkie zmiany przy każdym projekcie były zgłaszane, 

korygowane przez Urząd Marszałkowski, bo to Urząd Marszałkowski wymaga przy 

projektach. Każdy zakres roboty, Szanowni Państwo jak przyjechałem na obchód, tutaj 

centrum to niestety, liczyli ławki, liczyli drzewa, mieli urządzenia, liczyli też powierzchnię, 

kostki mierzyli, tak?  

Radny Mateusz Leszczyński – ja mam jeszcze pytanie do pana wójta, czy pan wójt coś zrobił 

albo zamierza zrobić z tymi wiatami obok szkoły?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, na razie temat jest. To ta działka nieuregulowana to 

co stoi na RSP 

Radny Mateusz Leszczyński – to druga sprawa, stan prawny tych wiat, żeby ktoś zrobił 

porządek. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no, tutaj trzeba zrobić porządek z gruntami w Szpakach. 

Tutaj trzeba zrobić też parę rzeczy takich 

Radny Mateusz Leszczyński – a można by zrobić, załóżmy w przyszłym roku w budżecie 

ująć jakiś tam budżet finansowy, żeby w całej gminie uregulować stan prawny wszystkich 

gruntów gminnych? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a na jakiej zasadzie? I powie pan jeszcze, w jakiej formie? 

Bo uporządkować jak najbardziej, ale mamy grunty, tam akurat kwestia jest rzekomo na RSP 

na likwidatorze, tak? Nie wiem czy likwidator, czy jeszcze gdzieś tam zapisy są jakiś 

instytucji. Ale jak uporządkować, panu powiem grunty, które są wspólnotowe?  

Radny Mateusz Leszczyński – no nie wiem, może drogą nie wiem, tak żeby było dobrze,     

po kolei. Sprawa w sądzie? No nie mam pojęcia. To trzeba przeczytać, bo trzeba dojść do 

ładu i składu, żeby to miało ręce i nogi w końcu, bo to się odwleka, odwleka i nic z tym nie 

będzie robione. A tylko niszczeją, no po prostu niszczeje wszystko.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tamto jest nie majątek gminy, bo tego nie przejęła gmina. 

Radny Mateusz Leszczyński - bez problemu, chętnych jest dużo na tą  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – komunalizacja i inne rzeczy. Szanowni Państwo, jest 

sprawa taka, że wspólnota nie ma osobowości prawnej. Nie można ze wspólnotą zawrzeć 

porozumienia ani aktu notarialnego.  

Radny Mateusz Leszczyński – a załóżmy, zapytam inaczej. Czy byłaby możliwość przejąć 

załóżmy za zaległe podatki, czy nie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, wspólnota to jest taki zapis, że do 

niego udział mają wszyscy mieszkańcy i którzy wyjechali gdzieś tam w Krakowie są albo w 

Polsce. 

Radny Mateusz Leszczyński – no tak, ale po to żeby te podatki od 30 lat nie były płacone, 

żeby to aktem normalnie sprawę założyć i zaraz zaległe podatki.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to wtedy musiałaby przy wspólnocie, powiem panu 

inaczej, zgoda pozostałych właścicieli. 100 % zgody właścicieli.  

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk – jeszcze jeżeli chodzi o te ziemie wspólnotowe. 

Mianowicie to są jeszcze pozostałości czasów carskich. Prawdę mówiąc to, co zostało 

wprowadzone, to zostało wprowadzone po roku 1864 i u nas 68 rok. I praktycznie, jeżeli 

chodzi o tzw. ziemię tutaj wspólnotową, czyli byłe serwituty, to jest sprawa nie do 

rozwiązania. Po prostu one były, są i będą. Bo prawo własności nie tylko maja Ci żyjący już 

tutaj prawda, ale i potomkowie, którzy gdzieś tam rozjechali się po Polsce itd. Także tych 

ziem nawet tam jest na byłym województwie siedleckim 1100 h, dokładnie. 1100 h, właśnie 

tych serwitutów i tej sprawy po prostu nie ma co ruszać, bo tego się już nie uporządkuje         

w żaden sposób. Bo nawet, jeżeli chodzi o formę darowizny, to wszystko musi być po prostu 

wyraźna zgoda, a to jest wręcz niemożliwe do załatwienia. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dotrzeć i sprawdzić.  

Radny Powiatowy Stanisław Bazylczuk – kto jest tego właścicielem? Bo notariusz nie 

podpisze takiego aktu notarialnego. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tutaj sprawa była, akurat udało nam się uregulować to tam 

było w Szpakach, chodziło tutaj o plebanię, ale co w tym nam pomogło? Te grunty należały 

wcześniej do gruntów gromadzkich, a grunty gromadzkich były prawnie, że tak powiem 

rozpisane w starym systemie. I była kontynuacja. To jedyny wyjątek, co udało się wójtowi,     

że tak powiem na tej ścieżce załatwić temat właśnie gruntów.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze jakieś pytania macie Państwo?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie ma. Szanowni Państwo, ja jeszcze w kwestii takiej 

ogólnej. Tak jak mówiłem, mam te pełnomocnictwa do chodników przy cmentarzu. 

Rozmawiałem z dyrektorem i rozmawiałem z Zarządem Urzędu Marszałkowskiego. W tym 

miesiącu ustaliłem z nimi, że złożę wniosek o zgłoszenie i będziemy próbować i jest dobra 

wola żeby wrzucić w budżecie na 2016 rok do realizacji te zadanie. Mówiłem poprzednio na 

komisji, bo nie było wszystkich, otrzymałem 13 lipca Minister Rolnictwa informację w sprawie 

ONW. ONW jest w toku w tej chwili, że tak powiem badań, ustalania, bo już jest dyrektywa, 

która mówi jakie parametry się bierze i pisze, że będą robione konsultacje społeczne. To tu 

ukłon do pani z Izby Rolniczej, jeżeli takie będą bo tą Izbę Rolniczą będą pytać.  

Radna Ewa Szydłowska – kiedy mają być te konsultacje? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a to nie wiem, tego nie piszą, tylko przewidziane są.          

A to, Rząd z tego co wynika ma tak pracować, żeby te nowe rozwiązania wdrożyć od 2018 

roku. Szanowni Państwo i druga rzecz, OMYA w tej chwili już praktycznie ma koncesję na 

wydobycie, także temat został sfinalizowany powiem tak na 99,9%, bo jest projekt decyzji      

o koncesji. On praktycznie zamyka się tylko naszym postanowieniem o zamknięcie tematu.       

I OMYA już w tej chwili ma wszystkie zgody na otwieranie. 

Radny Stanisław Wielogórski - a z tą drogą to co? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – droga jest w toku, tak jak rada postanowiła droga jest       

w toku. Ten człowiek, który to robi, rozmawiałem ostatnio z nimi i myślę, że w tym roku to 

sprawy, już projekt wszystko zrobił. I będziemy chcieli też ten, nadać urzędowy obiekt temu, 

jak to się mówi urzędową decyzją. 

Radny Stanisław Wielogórski – ale to będzie wycinany las? 

Radna Ewa Szydłowska – ale po prostu to 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do przeczytania. 

Radna Ewa Szydłowska – tak, nie zdążę tutaj przeczytać.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie zdąży pani, tak? 

Radna Ewa Szydłowska – nie.  

Radny Stanisław Wielogórski – ale będzie wykupywany grunt, czy będzie przez las? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przez las, na zasadzie zamiany. Jeżeli chodzi o drogę, 

którą robiłem wzdłuż tej działki, są panowie właściciele działek zgodni, napiszą takie 

stosowne oświadczenie, że im ta droga na razie niepotrzebna. Szanowni Państwo jest temat 

jeszcze jeden, panie z Gminnej Spółdzielni przychodzą, sprawa bazy w Starych Szpakach. 

Bo panie mają podatek odroczony i chcą żeby temat rozwiązać w ten sposób, iż za 

zadłużenie przejąć tą bazę. Ja powiem Państwu tak, my w tej chwili te podatki mamy na 

należnościach, bierzemy bazę, schodzą nam należności. A bierzemy bazę, tylko pytanie czy 

ona później nam będzie dawała dochody, czy będzie niszczała? Ja jestem też, żebyście nie 

myśleli Państwo, że jestem przeciwny Gminnej Spółdzielni. Trzeba im pomóc, bo tutaj 

pracuje 26 osób. To podpowiedzcie, jakie znaleźć dobre rozwiązanie?  
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Radny  Wiesław Maciejuk - przejąć i poczekać, może jakiś inwestor się znajdzie i coś zrobi     

z tego.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, ja myślę że będzie niszczeć tak jak 

niszczeją Wygnanki, Czeberaki. Tam ktoś miał się z Czeberak zgłosić też, ale nie było tej 

osoby, o ewentualnie kupienie tej starej szkoły. Powiem Państwu tak, no idzie, że tak 

powiem recesja gospodarcza jeszcze jest, nie ma w tej chwili boomu, na mienie używane. 

Na naszym terenie co się rozwija? Firmy spedycyjne, pieczarka, warzywa, owoce itd.  Kto tu 

przyjdzie i zrobi w tym miejscu jakiś duży zakład produkcyjny, tak? Ja już tak patrzę, ja tak 

myślę globalnie, tak? Także taka myśl, takie zastanowienie, bo temat na pewno wróci we 

wrześniu.  

Radny Stanisław Wielgórski - na razie niech dzierżawią, a później się zobaczy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ja powiem Państwu, dlaczego?        

Oni dzierżawią, oni z tego tytułu że tak powiem no jakieś tam mają korzyści, bo mają buchtę    

i mają punkt skupu złomu, z tym że sytuacja jest taka, że w tym roku będą mieli z komisji  

spółdzielczości, rewizyjnej, audyt będą mieli. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeżeli wykażą zadłużenie w takiej wysokości 

jakie mają u nas w gminie z urzędu, znaczy zlikwidują. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to nakaz będzie do ogłoszenia upadłości. Bo w prawie jest 

zapisane, w kodeksie Spółek Handlowych, czy w prawie spółdzielczym, jeżeli dług 

przerośnie ileś tam kapitału to niestety, ale trzeba postawić stan likwidacji, upadłości.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bo byliśmy zaproszeni z panem wójtem na 

walne, więc z bieżącej działalności jakiś niewielki mają punkt tam w kwocie chyba 18.000,00 

zł, mówiły panie, natomiast obciąża bardzo dług gminy, bo to są zaszłości z lat. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo jeszcze jest układ taki, bo też o tym 

mówią osoby, zainteresowanie jest tak jak Państwu mówiłem ustne było zgłaszanie baza jest 

w Starych Szpakach. No trzeba by było podjąć decyzję czy sprzedajemy czy nie. Jak 

również tutaj byłby stary budynek, starej gminy.  Bo pani Regina, ona ma się wyprowadzać, 

ale jeszcze nie była tutaj z wnioskiem, że już na dniach opuszcza. Ale jest taki zamysł             

i zainteresowanie mieszkańców, czy nie podlegałoby to sprzedaży, czy gmina nie chciałaby 

sprzedać budynku i tej działki. Szanowni Państwo jedna jeszcze rzecz, przy OMYA będzie 

temat, stoi przede mną zrobić list intencyjny, ustalić kryteria i będzie możliwość pociągnięcia 

gazu ziemnego na terenie naszej gminy. Bo tak cały czas rozmowy prowadziłem,                 

bo tu przyjeżdżali prezesi PGNiG z tego rejonu, jak był temat zabezpieczenia gazu dla 

OMYA. Rzucili hasło, że przy tej inwestycji jest duża szansa, żeby też Gaz-System, czy tam 

nie wiem jak się firma dokładnie nazywa, zrobić gazyfikację gminy, części pewnie, bo na 

pewno zrobią tylko część zwartą i zurbanizowaną.  

Radny Mateusz Leszczyński – a to musi być od razu 75% dotacji. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to dlatego mówiłem, nawet o takiej opcji. Szanowni 

Państwo sytuacja jest w gazie taka, bo jak rozmawiałem z szefostwem, przecież oni tam        

w Hołowczycach, kiedyś jak jeszcze budowali 100% mają. Oni w tej chwili chcą łączyć, 

likwidować przyłącza, bo ich więcej kosztuje konserwacja niż mają dochody ze sprzedaży 

gazu. Słuchajcie, tu budując infrastrukturę, bo tu trzeba to ciągnąć, to nawet pewnie by poszli 
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w opcję taką, że założyliby chociażby tylko do kuchenki gazowej. Bo to już przeciągnięcie na 

krótkim odcinku rurami będzie szło, to nawet może zrobić ogrzewanie wodne. Ale znowu 

panie Leszku jak zrobimy jeszcze 350 kolektorów słonecznych, to już nie trzeba będzie gazu, 

tak?  

Radny Leszek Muszyński - nie bardzo z kolektorami jest tak, bo kolektor jest ograniczony. 

Jest od marca do października. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no właśnie. 

Radny Leszek Muszyński - okres zimowy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a zimą to już pan będzie grzał w piecu dom i wodę.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no po to jest ta gospodarka niskoemisyjna, 

do której będziemy przystępować.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – także OMYA rozmawia, tak jak rozmowy były w mojej 

obecności, przy takiej inwestycji i przy takim odbiorze jak oni planują, to prawdopodobnie 

pójdzie przetarg szybko, że nas Gaz - System przygotuje należną ekonomiczną 

dokumentację techniczną po swojej stronie.  

Radny Stanisław Maciejuk - ale co, będzie więcej na solary? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie no dalej będą dodatkowo. Jest zapisane                     

na odnawialne źródła energii. Tylko, jeżeli ruszy, że tak powiem nabór, listę mamy. Robić w 

tej chwili kolektory, zobaczymy jak i uzyskać kolejny wniosek. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale nie wiadomo czy wszyscy na jeden 

wniosek, czy my będziemy mieli takie możliwości i czy w ogóle będzie można w takiej 

wysokości wniosek złożyć? Być może to będzie rozłożone na jeszcze tam 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no 

Radny Mateusz Leszczyński – panie wójcie, a firma OMYA podała jakieś zatrudnienie osób, 

duży zakład to będzie, nie wiadomo? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jak oni na spotkaniach byli, przyjeżdżali no to deklarowali 

od 15 do 40 osób zatrudnić. W zależności jak będzie im produkcja szła. Szanowni Państwo 

oni otwierają, ale będą produkować tyle ile sprzedadzą, bo nikt teraz nie produkuje na 

magazyn. 

Radny Mateusz Leszczyński – tak, na bieżąco 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zakład ma powstać najnowszy w Europie. Już są,             

ja widziałem ten projekt, wiem gdzie będzie zlokalizowany, tylko na tej działce bliżej drogi 

tam pod granicą.  

Radny Stanisław Maciejuk - w lasku 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, przy tym lasku.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze jakieś pytania?  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – także wójt nie siedział, OMYE że tak powiem doprowadził 

do finału.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja chciałam jeszcze 

Radny Wiesław Maciejuk - panie wójcie, jeszcze ja. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak słucham. 

Radny Wiesław Maciejuk - odnośnie tej wody, to trzeba coś robić bo tej wody naprawdę nam 

zabraknie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo właśnie 

Radny Wiesław Maciejuk – co niektórzy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja przez radnych chcę zaapelować, nie podlewajmy trawy, 

teraz chyba nie podlewajmy już upraw. Ludzie mówią, że te uprawy i tak się już nie odzyska.  

Radny Wiesław Maciejuk – no właśnie to trzeba coś robić. 

Radna Ewa Szydłowska – panie wójcie, ma pan sołtysów, proszę informację do sołtysów.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja wiem, bo ja jeździłem wieczorami. Wiem jaka jest 

sytuacja, w jakim czasie idzie dużo wody. Ja Państwu powiem, wody najwięcej się rozchodzi 

w godzinie teraz między już 19:00 a 21:30. Jeszcze tydzień, półtora rozchodziło się tam już 

od godziny 18:00 do 22:00. Większy jest rozbiór, niż podadzą nam studnie.  

Radna Ewa Szydłowska – na piśmie, to przekażemy sołtysom. 

Radny Wiesław Maciejuk - oczywiście, to trzeba, bo to nie będziemy mieli wody. 

Radna Ewa Szydłowska – jeżeli jest taki problem 

Radny Wiesław Maciejuk – bo to się nie uzupełni, bo jest susza  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, Szanowni Państwo dlatego tu po tych sytuacjach 

trzeba szukać rozwiązania następnego, bić kolejną studnię tu na Nowej Kornicy. Dlatego,     

że instalacja wybudowana, ona większa ma moc, niż podadzą studnie.  

Radny Łukasz Kalużny - no to nie trzeba się zastanawiać, tylko to trzeba jakoś działać.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no nie zrobi się z tygodnia na tydzień. 

Radny Łukasz Kalużny - no ja wiem 

Radny Stanisław Wielgórski - ale coś trzeba zaczynać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jak dalej będą takie susze, to trzeba robić. Szanowni 

Państwo naprawdę, wyślę komunikat, dam sołtysom. Tylko powiedzcie teraz, jakie zrobić 

ograniczenia? Bo ja też, szło to nocami godzina 23.00 – 24-00, jak ktoś tam sobie podleje, 

tylko, że w tej chwili widzę, że tej wody w studni jest coraz mniej. 



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji. 

Radny Mateusz Leszczyński – ale też dochodzą mnie słuchy, że niektórzy z hydrantu 

podlewają nocami.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to trzeba donosić, pisać do wójta. 

Radny Mateusz Leszczyński – bo ja tak słyszałem, spotkałem się z przypadkiem, bo u nas 

hydranty nie działają. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam gdzieś parę osób, powiem szczerze prosiło,              

no to pozwoliłem. Ale w tej sytuacji już od dzisiaj będę kazał nie podlewać. Szanowni 

Państwo, podlewali, bo jakoś to u nas szło nie brakowało wody, bo też ktoś posiał, to chce 

coś zebrać. Bo przecież też z tego mają dochody, z tego ludzie żyją. No, ale w takiej sytuacji, 

to nie wiem, jakie rozwiązanie? 

Radna Ewa Szydłowska – ale powinno być pismo informacyjne 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, zrobimy w tym tygodniu przygotuje i puszczę nawet 

informację jeszcze już, panie Leszku ale to też krótką przez proboszczy. No, bo teraz 

okazuje się Szanowni Państwo, że ma być deszcz, ale nie ma. Kolejne dwa tygodnie temp. 

28-30ºC, tak? No niestety, ale my mamy w Polsce tak niski zasób energii. Powiem Państwu 

jedno, jak pociągnie susza jeszcze półtora roku, to nie będziemy prądu mieli. A żeby kupić 

przy naszej zdolności zakupu z zagranicy, to są 2% naszych możliwości.  

Radna Ewa Szydłowska – to gminy o to, właśnie nic, tak? Ogólnie w Polsce nawet. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale czego? 

Radna Ewa Szydłowska – mała retencja. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zgadza się, tylko okazuje się Szanowni Państwo,              

że nasza energia produkowana jest z węgla. A przy produkcji energii z węgla, potrzeba 

dużych ilości wody i to wody chłodnej. A wody tak jak w tej chwili jest w Wiśle, czy w innych 

rzekach to się nie nadaje do schłodzenia turbin. 

Radny Stanisław Wielgórski - wiatraki trzeba stawić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale to nie nasze zmartwienie. Biogazownia ciężko mi jest 

powiedzieć. Ja w firmie Biogazowej połowę miała wszystkie dokumenty i z raportem                

i wszystko, skończył się temat w 2013 roku. Firma z Warszawy, tutaj pan Janczuk znają 

firmę, zna prezes banku, pan Łukaszuk, bo to na działkach tam u pana Łukaszuka. Oni już 

mają pozwolenie, znaczy inaczej powiem, chyba mają pozwolenie na budowę.  

Radny Mateusz Leszczyński – bo tak jak rozmawiałem to sąsiedzi się sprzeciwiają niektórzy, 

nie chcą podpisać zgody. Bo ja byłem u pana Łukaszuka i rozmawiałem z nim na ten temat.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to sąsiad w tej chwili  

Radna Ewa Szydłowska – nie, wycofali się inwestorzy, bo się nie opłaca.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie ma tematu na rynku 

Radna Ewa Szydłowska – tak.  



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo jeszcze tylko jedna myśl byłem            

w Ministerstwie Rolnictwa i wtedy miało być rozporządzeniem Ministra Rolnictwa przyjęte, 

2.500 tyś biogazowni 

Radna Ewa Szydłowska – i widać w plany. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – i od 50 do 1 mega miały być, nie wybudowano tam może 

100 w Polsce. Bo nie ma politycznego klimatu, że takie przedsięwzięcia będą wspierane 

przez Państwo. Teraz w tej chwili wejdzie w ramach nowej ustawy konsumenckiej, będziemy 

mieli, że tak powiem do rachunku od 1 stycznia 2016 roku, dopisany parapodatek z tytułu, 

certyfikatów za zieloną energię. To co mówiłem przy prokonsumenckiej, tam w tej chwili dają 

0,60 - 0,70 groszy dopłaty do każdego kilowata. Tylko Państwo ogłosi przetarg na skalę kraju 

i kto dostanie? Dostaną potentaci i wygrają przetarg na dostawę energii źródeł 

odnawialnych, a taki mały, co ma 5 wiatraków, 15 czy 30 to on stanie do przetargu i będzie, 

jako konkurent?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę Państwa ja chciałabym krótko 

zaprosić serdecznie na sumę na niedzielę na 11.30, a o godzinie 11.00 już wianki 

dożynkowe będą pod kościołem. 

Radny Wiesław Maciejuk – a komisja już jest?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – komisja się tworzy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to zapraszamy radnych do komisji, ktoś chętny, panie 

seniorze, pani Zosiu. 

Radna Zofia Marczuk – na co? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do komisji konkursowej na wianki. 

Radna Zofia Marczuk – nie, no to nie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dlaczego?  

 

Posiedzenie Rady Gminy w Starej Kornicy zakończyło się o godzinie 12:15. 

 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczyła 

Marzena Gromysz                                                                       Elwira Hulińska            

 


