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PROTOKÓŁ NR XVIII/2015 

z sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 28 października 2015 roku w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Elwiry Hulińskiej – 

Przewodniczącej Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- otwieram XVIII Sesję Rady Gminy w Starej Kornicy, 

na której witam bardzo serdecznie zaproszonych gości: panią dyrektor, panią redaktor, panią 

skarbnik, pana wójta i naszą panią mecenas, która jest dzisiaj u nas pierwszy raz, witam 

również pana, który przedstawi nam plan gospodarki niskoemisyjnej, który jest opracowany 

dla naszej gminy i pana Jarosława Bosia mieszkańca naszej gminy, panie radne, panów 

radnych. Nieobecni radni:  pani Halina Bardadin – nieobecność usprawiedliwiona, pan 

Łukasz Kalużny - nieobecność usprawiedliwiona, pan Leszek Muszyński - nieobecność 

usprawiedliwiona. 

 

Proponuje następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4. Przedstawienie projektu planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stara Kornica.  

5. Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami.  

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

7. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stara Kornica, w tym o wynikach 

sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnych 2014/2015. 

8. Wnioski do budżetu gminy na 2016 rok. 

9. Wnioski i interpelacje radnych. 

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proponowałabym żebyśmy pana Jarosława 

też nie trzymali do końca tylko po przedstawieniu planu gospodarki niskoemisyjnej 

wysłuchali, z czym do nas przyszedł. Czy Państwo się zgadzacie? 

Radni wyrazili zgodę. 

Radny Ignacy Janczuk – tylko ja jeszcze mam uwagi, co do porządku. Chciałbym, aby 

pomiędzy punktem 5 a 6, po punkcie Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami był 

punkt dyskusja nad sprawozdaniami, ponieważ pan wójt robi dużo rzeczy tak pomiędzy 

sesjami, a mówi tylko o tym, których chce. Chcielibyśmy zapytać o inne sprawy. I w punkcie 

8 i 9 obojętnie w którym, wprowadzić jeszcze dodatkowy punkt: wskazanie przez Radę 

Gminy dróg powiatowych do remontu w ramach porozumienia z powiatem dnia 21 września 

2015 roku. Ponieważ już jest koniec roku i powinniśmy się określić przed tworzeniem tam 

budżetu po prostu żeby powiat wiedział, jakie ma pieniądze przeznaczyć na jąkał drogę i 

przygotować dokumentację, ewentualnie pozyskać środki z zewnątrz. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a nie możemy tego zrobić na komisji, na 

której będziemy dyskutowali o budżecie na przyszły rok? 



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 

 

Radny Ignacy Janczuk – nie no taka pora najwyższa żeby to zgłosić. Ja zgłaszam takie dwa 

wnioski, żeby te dwa punkty dołączyć do dzisiejszego porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Ignacy, a nie możemy nad tym co wójt nam 

powie we wnioskach wolnych i zapytaniach dyskutować? 

Radny Ignacy Janczuk – nie, nie. Bo chce, aby na bieżąco było, żeby po prostu w tym 

momencie tam, kiedy wójt. Ja chce, aby ten punkt był zawsze 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a na stałe. 

Radny Ignacy Janczuk – żeby on był zawsze na następnych sesjach. Ale dziś też chcę, aby 

ta dyskusja była bezpośrednio po sprawozdaniu. Bo jest sporo spraw bardzo ważnych, które 

trzeba przedyskutować. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja wiem, ale nasze te obrady sesji i tak są 

chaotyczne i długie strasznie to pan jeszcze wydłuży. 

Radca Prawny Kinga Kirsch - na koniec są dyskusje zawsze. Dyskusje są na koniec. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak 

Radny Ignacy Janczuk – porządek obrad ma każdy radny prawo zgłosić wnioski do porządku 

obrad. Ja taki zgłaszam. 

Radca Prawny Kinga Kirsch – jasne. 

Radny Ignacy Janczuk – ja nie potrzebuję tutaj jakiejś zbytecznej  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale po to zaprosiliśmy między innymi panią 

mecenas żeby nam pomagała w sprawach takich 

Radny Ignacy Janczuk – ja bardzo się cieszę że jest. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no, więc 

Radny Ignacy Janczuk – ale ja zgłaszam te dwa wnioski do porządku obrad.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – radni muszą się wypowiedzieć w tej kwestii. 

Czy Państwo zgłaszacie, że powinniśmy ten wniosek wprowadzić? 

Radny Stanisław Maciejuk - ja myślę że na komisjach można przedyskutować. 

Radny Ignacy Janczuk – ja proszę o przegłosowanie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy Państwo uważacie że powinniśmy po 

sprawozdaniu wójta z działalności między sesjami wprowadzić na stałe punkt następny, że 

będzie dyskusja od razu? Kto z pań i panów radnych jest za tym wnioskiem? 

Radny Ignacy Janczuk – nie no za tam tymi wszystkimi wnioskami.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no po kolei. 



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – kto z pan i panów radnych jest za tym 

żebyśmy tak dyskutowali?  

Rada przegłosowała wniosek. Głosów "za" było 3. Dziękuje. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i jeżeli chodzi o wprowadzenie tego punktu 

ze wskazaniem dróg powiatowych do realizacji znaczy jednej drogi w tej chwili, tak, no, bo 

będziemy, co roku wskazywać jedną. 

Radny Ignacy Janczuk – to może będziemy wszystkie, tzn. wskazać wszystkie drogi, które 

są zaległe tam na raz i oni będą sobie ustalać. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska -  czy chcecie Państwo żeby nad tymi drogami 

dzisiaj dyskutować? Czy odłożymy to na komisji? 

Radny Ignacy Janczuk – bo już jest późno.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na komisjach, będzie sesja.  

Radny Stanisław Maciejuk - ja też myślę, aby to było na komisjach.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo do 15 listopada będzie jeszcze sesja, 

komisja to trzeba będzie uchwalić podatki na 2016 rok. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale Ignacy ja ciebie nie rozumiem, co to za 

znaczenie dla Powiatu ma? Oni mają dla nas zrobić drogę za określoną sumę. To czy my to 

zgłosimy którą drogę, no to zdążą do przyszłego roku. 

Radny Ignacy Janczuk – w porozumieniu, że rada wskaże drogi, które mają realizować i ja 

chcę żebyśmy to wskazali jak najszybciej, żeby to się nie ciągnęło. A czemu pani nie chce 

załóżmy przegłosować, żeby dzisiaj te drogi były. Przecież wiadomo jakie będą to drogi 

robione, bo są zaległe.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dzisiaj mamy napięty trochę, długo to będzie 

trwało, a to będzie długa dyskusja uważam i na komisjach jest czas na to żebyśmy 

przedyskutowali, wskazali i zdążymy na pewno, bo oni mają mieć zagwarantowane 

pieniądze na tą drogę, a jeżeli my im w listopadzie wskażemy to projekt zdążą. 

Radny Ignacy Janczuk – jeżeli obciążać wszystko to będzie źle po prostu, to są drogi 

wiadomo jakie są rozpoczęte i to nie żaden problem wskazać te drogi i oni będą wiedzieć 

jaką mają dokumentację robić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – myślę, że w listopadzie wskażemy to też nie 

będzie za późno. 

Radny Ignacy Janczuk – ja złożyłem wniosek dzisiaj, także poproszę  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to w takim razie, co? Głosujemy nad tym 

wnioskiem, bardzo dobrze. Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby dzisiaj te drogi 

koniecznie przegłosowywać, wskazywać, o tak.  

Rada przegłosowała wniosek. Głosów "za" było 7, przeciwnych 5, nikt nie wstrzymał się od 

głosu. Dziękuje. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tzn. będziemy wskazywać dzisiaj. Ale to w 

takim razie musielibyśmy podjąć uchwałę. 

Radny Ignacy Janczuk – nie, uchwały my nie musimy w tej sprawie. My mamy wskazać tylko 

drogi. Do tej sprawy my nie musimy żadnej uchwały, to na wniosku składamy jako rada i pani 

przesyła do powiatu wniosek które drogi my wskazujemy do realizacji, w ramach tego  

porozumienia. Uchwały nie trzeba żadnej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – my uchwałę mamy, powiat nie ma nic do 

tego. Dobrze to wprowadzamy do porządku przed  

Radny Ignacy Janczuk – to może być w punkcie 8 przed 9. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wprowadzamy do porządku obrad 

wskazanie dróg powiatowych do realizacji przez powiat w ramach porozumienia. Kto z pań i 

panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę podnieść rękę.  

Porządek obrad wraz ze zmianą przegłosowano. Za przyjęciem głosowali wszyscy radni. 
Głosów „za” było 12. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było. 
 

Ad.pkt.3.p.p.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Protokół z ostatniej sesji był wyłożony do wglądu. Do protokołu nie wniesiono uwag. Protokół 

został jednogłośnie przyjęty bez zmian. 

Ad.pkt.4.p.p. Przedstawienie projektu planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stara 

Kornica. 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - jestem przedstawicielem firmy 

Biomasa Wschód, która wykonuje dla Gminy Stara Kornica plan gospodarki niskoemisyjnej. 

Przygotowałem krótką prezentację na temat programu:  podstawowe pojęcia, postaram się 

krótko powiedzieć czym jest sam plan gospodarki niskoemisyjnej, jakie korzyści może on 

przynieść gminie, omówię wstępne założenia do przygotowania planu, czyli główne źródła 

emisji CO2 na obszarze gminy, podam przykłady proponowanych działań oraz możliwe źródła 

określonego dofinansowania. 

Jeśli chodzi o podstawowe pojęcia, bardzo często mylone dwa pojęcia gospodarka 

niskoemisyjna i niska emisja. Brzmią podobne, ale tak naprawdę to są dwie sprzeczne 

rzeczy. Gospodarka niskoemisyjna to są działania przyczyniające się do redukcji emisji CO2 

do atmosfery, a niska emisja to jest emisja produktów spalania paliw do źródeł znajdujących 

się poniżej 40 metrów. Chodzi w odróżnieniu od wysokiej emisji spowodowanej przez duży 

przemysł, elektrownie, kominy znajdujące się wysoko, niska emisja to jest jednostkowo 

nieduże źródło emisji np. ogrzewanie domu, samochody, transport, ale zsumowane to 

wszystko razem tak naprawdę może być głównym źródłem emisji CO2 na danym obszarze, 

głównym źródłem tzw. smogu. Niska z uwagi na nisko źródło emisji, a nie na skale tej emisji. 

Jeśli chodzi o skalę tej emisji to jest ona bardzo wysoka. Czyli gospodarka niskoemisyjna ma 

przyczynić się do ograniczenia niskiej emisji. Podobnie brzmiące pojęcia, ale różne i czasami 

są mylne. Piszemy w programach, że to działanie przyczyni się do ograniczenia niskiej 

emisji, po to mamy konsultacje społeczne, to jest dlaczego chcemy robić gospodarkę 
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niskoemisyjną, na czym chcemy ograniczać nisko emisję. Dlatego zaczynamy od 

wytłumaczenia tych dwóch różnych pojęć.  

Jeśli chodzi o sam plan gospodarki niskoemisyjnej. Jest to kluczowy dokument pokazujący, 

w jaki sposób gmina wykorzystująca analizę bazowej inwentaryzacji emisji podejmuje akcje 

w celu określenia priorytetowych obszarów działań oraz możliwości osiągnięcia podjętego 

celu w zakresie redukcji emisji CO2, definiuje konkretne środki służące osiągnięcie tego celu 

wraz z ramami czasowymi co pozwala przełożyć długoterminową strategię na działania. Co 

się kryje pod tą formułką, definicją? Chodzi mi o to żeby usystematyzować, zaplanować 

wszelkie działania dążące do ograniczenia emisji CO2 na danych obszarze, tutaj na obszarze 

gminy.  

Działania przyczyniające się do redukcji emisji CO2 są przede wszystkim: zwiększenie 

udziału energii wchodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcja zużycia energii finalnej co 

ma za cel zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej czyli między 

innymi, przede wszystkim termoizolacje.  

Podstawy prawne na plan gospodarki niskoemisyjnej:  

 Pakiet klimatyczno-energetyczny, który zobowiązuje Polskę między innymi do 

ograniczenia do 2020 roku emisji CO2,  

 Ustawa o ochronie środowiska,  

 Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, 

 Ustawa o efektywności energetycznej,  

 Ustawa o odnawialnych źródłach energii. 

I nie mniej ważne oprócz ustaw i aktów prawnych są dokumenty strategiczne:  

 Krajowy plan działań efektywności energetycznej dla Polski,  

 Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku,  

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do 2020 roku,  

 Narodowy Program Rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,  

 Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,  

 Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego, 

 Porównamy Program Ochrony środowiska Powiatu Łosickiego. 

Wszystkie te akty prawne i dokumenty strategiczne narzucają, wymagają na swoich 

obszarach ograniczenia emisji CO2, ochronę środowiska, ochronę powietrza i wprowadzanie 

gospodarki niskoemisyjnej.  

Jakie korzyści gospodarka niskoemisyjna przynosi dla gminy? Najbardziej oczywistym jest 

czyste środowisko naturalne, czystsze powietrze, co wpływa na jakość życia mieszkańców, 

na ich zdrowie, atrakcyjność gminy pod kątem agroturystycznym, czyste, naturalne 

środowisko. Nie mniej jednak ważne są oszczędności wynikające np. ze stosowania 

odnawialnych źródeł energii czy większej efektywności energetycznej. To są po prostu 

realne pieniądze. Jeśli ilość środków, które wydaje się na energię elektryczną, na 

ogrzewanie można radykalnie to ograniczyć. Wprawdzie inwestycje są duże, ale dzięki 

dofinansowaniu unijnym one się mogą zwrócić po dwóch, trzech latach i po tym tak 
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naprawdę mamy darmową energię. Czyli realne oszczędności, jeśli chodzi o duży budżet 

także domowy mieszkańców.  

Bezpieczeństwo energetyczne. Korzystając z odnawialnych źródeł energii, które mamy na 

miejscu, stajemy się bardziej niezależni, zmniejszamy ryzyko blackoutu w którym nie ma 

prądu, w ramach zabezpieczenia u nas zawsze jest, nie ma ryzyka, że ceny paliw nagle 

skoczą i tak zaburzy budżet gminy czy budżet domowy. Mamy to bezpieczeństwo 

energetyczne bardziej zapewnione.  

Jeśli chodzi o korzyści z samego planu to oprócz usystematyzowania wszystkich działań, 

zaplanowania, określenia całej strategii to plan pozwala pozyskać zewnętrzne źródła 

dofinansowania. W tej chwili wszystkie fundusze unijne, wszystkie fundusze ochrony 

środowiska województwa, które są związane w jakikolwiek sposób z gospodarką 

niskoemisyjną żeby je pozyskać, gmina musi posiadać aktualny program gospodarki 

niskoemisyjnej. On musi stanowić załącznik do wszystkich wniosków o dofinansowanie. 

Więc bez tego programu gmina jest pozbawiona możliwości otrzymywania funduszy na 

termoizolacje, panele słoneczne, pompy ciepła, rozwój sieci gazowej, biogazowi, wszelkie 

działania niskoemisyjne.  

Główne źródła emisji na obszarze gminy. Transport drogowy, obliczyliśmy to głównie na 

podstawie generalnych pomiarów ruchu drogowego dokonywanych przez Generalną 

Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych i wojewódzkich na terenie gminy 

droga wojewódzka oraz głównie ze źródeł na temat natężenia ruchu pozyskanych z Zarządu 

Dróg Powiatowych. Jak widać tutaj wyraźnie emisja CO2 wynikająca z transportu drogowego 

rośnie i dalej będzie rosła. To są dane w megagramach, czyli tonach CO2. Rocznie, obecnie 

na terenie gminy ponad 6 tysięcy ton CO2 zostaje wyemitowane przez cały ruch drogowy. 

Budynki użyteczności publicznej, urzędy, szkoły to jest emisja, czyli ogrzewanie, prąd. To 

jest też źródło emisji, oświetlenie uliczne, budynki mieszkalne. Tutaj z samego ogrzewania 

budynków mieszkalnych z rzędu 9 tysięcy ton emisja rocznie. Tylko jak Państwo widzą udało 

się zahamować tendencje wzrostową w perspektywie 2020 roku, między innymi dzięki temu 

ze kolektory zostały na terenie gminy zamontowane, one w znaczący sposób zmniejszają 

ilość energii, która się będzie pozyskiwać z węgla, przez co tendencja wzrostowa została 

zatrzymana już teraz. Dalsze działania mogą spowodować jeszcze zmniejszenie ilości węgla 

używanego do ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie gminy.  

Potencjalne odnawialne źródła energii, ta mapka pochodzi z Planu Zagospodarowania 

Województwa Mazowieckiego i pokazuje jakie obszary województwa są, jaki rodzaj energii 

odnawialnej jest najbardziej korzystny dla danego województwa, dla danego obszaru. Jeśli 

chodzi o gminę Stara Kornica to ewidentnie najlepszym źródłem odnawialnym źródłem 

energii jest energia słoneczna. Energia wiatrowa to jest mapa ogólna, przy mapach 

szczegółowych wygląda to inaczej, ale energia wiatrowa nie jest tutaj dominującym źródłem 

energii, najlepszym źródłem energii. Podobnie tutaj jest tak samo gmina i powiat znajdują się 

poza obszarem dla energii geotermalnej. Mimo iż plan nie traktuje powiatu łosickiego jako 

najlepszego miejsca do korzystania z biomasy, to mimo to biomasa może stać się bardzo 

ważnym źródłem energii. Czyli przede wszystkim energia słoneczna i biomasa. Tutaj, jeśli 

chodzi o geotermalną energię to chodzi o pompy ciepła, które korzystają z energii 

geotermalnej i płytkiej również mogą być stosowane na terenie gminy. 
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Przykłady działań. Tak jak już powiedziałem jesteśmy w trakcie opracowywania tego typu 

działań, w planie jest ich znacznie więcej zawartych. Tutaj są pokazane tylko przykłady żeby 

Państwo je widzieli, będzie program, co opracowują. Jedno z działań, zmniejszenie emisji 

CO2 z tytułu zużycia w budynkach użyteczności publicznej. I na przykładzie Zespołu 

Publicznych Placówek Oświatowych tutaj wykazaliśmy dane na czerwono na zdjęciu 

satelitarnym zaznaczyliśmy, które powierzchnie dachów nadają się do zamontowania paneli 

fotowoltaicznych. Powierzchnia, którą jesteśmy w stanie zagospodarować to jest około, też 

będzie zaznaczone w programie, to co my proponujemy to dopiero propozycja, musi być 

wykonane studium które dokładnie opracuje, określi ile, które budynki, jaka powierzchnia 

dachów, jaka moc, to plan jest tylko przykładem działań wskazaniem kierunku, a później 

będą państwo określać na podstawie studium wykonalności konkretne inwestycje i konkretne 

wyliczenia. Prawdopodobnie około 720 m² powierzchni dachów w ZPPO będzie można 

wykorzystać. Oznaczałoby to że można zamontować 500 paneli fotowoltaicznych, które w 

ciągu roku dałyby około 120 węgla watogodziny energii elektrycznej. Pozwalałoby to uniknąć 

żeby uzyskać taką samą energię ze spalania węgla z elektrowni, to powoduje to emisje 

prawie 100 ton CO2 do atmosfery. Czyli unikamy emisji w 100 ton CO2 do atmosfery w roku 

dzięki zamontowaniu takich paneli. Z tym że te panele nie działają cały czas. One działają 

wtedy, kiedy jest słońce, w określonych porach dnia, o określonych porach roku, w lecie 

mocniej, w zimie słabiej. Dlatego warto też gmina mogłaby się zastanowić, bo my 

proponujemy żeby zamontować takie panele nie tylko na tych budynkach, ale na wszystkich 

budynkach użyteczności publicznej w gminie, a także na wielu budynkach prywatnych. I jeśli 

się Państwo na to zdecydują, uzyskają Państwo na to zewnętrzne dofinansowanie, bo sam 

koszt tego tylko tej inwestycji jest ponad 700 tysięcy złotych. Ale można dostać 

dofinansowanie rzędu 80%, zaraz do tego dojdziemy. Można to wszystko połączyć siecią 

SMART GRID, czyli inteligentną siecią energetyczną wyposażoną w akumulatory, która łączy 

te wszystkie panele razem. Najwięcej energii spalania jest w lecie, gdy szkoła jest 

zamknięta, więc zbiera tą energie ze szkoły i albo przekazuje do innych budynków 

użyteczności publicznej albo po prostu sprzedaje to do sieci. Akumulatory, łapie energie       

w ciągu dnia, oddaje ją w nocy. Taka inwestycja pozwoli efektywnie wykorzystywać energię            

z paneli fotowoltaicznych, bo nie będzie trzeba jej zużywać wtedy, kiedy jest słońce tylko 

wtedy jest taka potrzeba i pozwoli też połączyć wszystkie panele na obszarze nawet całej 

gminy czy miejscowości w jeden system. 

Zmniejszenie emisji CO2 z tytułu zużycia energii elektrycznej w budynkach prywatnych. 

Termoizolacji z tych ankiet, które dotychczas zebraliśmy od mieszkańców wynika, że ponad 

30% budynków wymaga pełnej termoizolacji. Ograniczenie emisji spowodowanej ogrzewanie 

tych budynków, to jest znowu kilkaset ton CO2 w skali roku. Głownie ograniczenia tej emisji 

można przez montaż paneli słonecznych, kotłownie na biomasę, pompy ciepła, termoizolacje 

budynków.  

Zmniejszenie emisji CO2 z tytułu produkcji energii cieplnej w obiektach publicznych czyli np. 

zastąpienie kotłów na węgiel kotłami na biomasę albo budowa pomp ciepła, kolektory 

słoneczne do ogrzewania wody, oświetlenie uliczne, wymiana żarówek na energooszczędne 

to jest znaczna nie tylko oszczędności na prądzie ale także na emisji CO2. Oświetlenie LED 

w budynkach użyteczności publicznej, tak samo zarówno oszczędzamy pieniądze jak i 

środowisko. 

I nie mniej istotne na koniec działania informacyjne dla Urzędu Gminy. Chodzi o promocję 

gospodarki niskoemisyjnej, promocje ekologii wśród mieszkańców. Wiele działań Państwa, 



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 

 

jako gmina są w stanie zrobić, ale część działań zależy od mieszkańców, od ich właśnie 

decyzji. I to też może się przyczynić do znacznej redukcji emisji CO2 na obszarze gminy ale 

państwa mogę tylko zachęcać. Na pewno takie działania informacyjne również są ważne.  

Możliwe źródła zewnętrznego dofinansowania. Przede wszystkich nowo uchwalony 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego, a zwłaszcza środki 

priorytetowe, gospodarkę niskoemisyjną zaplanowane ponad 300 mln euro dla tego typu 

inwestycji. Więc naprawdę jest z czego czerpać. Ale trzeba mieć plan gospodarki 

niskoemisyjnej, który jest niezbędny załącznik do wniosku. Ale również środki na te cele 

można pobrać z Gospodarki Infrastruktura i Środowisko, Środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a zwłaszcza z Programu RYŚ, który od 

przyszłego roku powinien ruszyć. Jest to program termomodernizacji budynków prywatnych. 

Tak jak wcześniej tam pokazywałem ponad 30% budynków prywatnych wymaga pełnej 

termoizolacji a parędziesiąt częściowej termoizolacji procent, więc również jest, na co te 

pieniądze przeznaczyć. Oraz inne środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki w Warszawie też można przeznaczać na te cele. 

To taka bardzo skrótowa i krótka prezentacja ogólnie, w czym jest przygotowywany dla 

Państwa program. Chętnie odpowiem na jakieś pytania. Czekamy jeszcze na wszystkie 

dane, ale jest szansa że do końca tygodnia plan będzie zrealizowany.  

Radna Ewa Szydłowska - czy prywatne osoby też korzystają z tego planu? 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - tak, znaczy 

Radna Ewa Szydłowska - rozumiem pana, że prywatnie, jak ktoś chce skorzystać z jakiegoś 

dofinansowania to tez gmina musi z tego korzystać? tak? 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - tak, też musi pokazać, że 

działania są zgodne że, wynikają z planu  

Radna Ewa Szydłowska - rozumiem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – reasumując, pytanie brzmi tak. Jeżeli mieszkaniec zechce 

dokonywać termoizolacji zużycia CO2 to składa wniosek podeprzeć się może planem 

niskoemisyjnym jaki posiada gmina i to powinno być dalej honorowane. Nie ma obowiązku 

osoba indywidualna robić takiego oddzielnie dokumentu. 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer – nie, program, dokument jest dla 

obszaru gminy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – gminy, zgadza się. 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - w związku z tym w planie będzie 

podkreślone ze wszystkie działania termoizolacyjne służące do ograniczenia zużycia energii 

cieplnej, elektrycznej w domach, w mieszkaniach prywatnych, czy budynkach prywatnych, bo 

to jest prywatnych. W związku z tym każdy wniosek tego typu będzie można załączyć plan      

i wykazać zgodność. 

Radny Stanisław Wielgórski - budynek musi spełnić te wymogi, tak? 
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Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - nie, plan jest tak zapisany, że 

wszystkie działania służące do redukcji emisji CO2 i poziom ogólności tak tu jest zapisane, 

właśnie jeśli ktoś będzie chciał swój budynek prywatny czy mieszkanie czy firmę, czy 

budynek gospodarczy ocieplić, zamontować odnawialne źródła energii to będzie mógł 

wykazać że jest to zgodne z planem gospodarki niskoemisyjnej.  

Radna Ewa Szydłowska – tak, ale ja mam pytanie czy ten plan to jest ogólny czy po prostu 

będzie dotyczył każdego budynku prywatnego? 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer – nie. 

Radna Ewa Szydłowska – ogólny? 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer – tak jak powiedziałem, zadania, 

tutaj pokazany jest zespół szkół, to są przykłady, i te wyliczenia też są przykładowe. Nie 

mam możliwości dokładnie wyliczyć danych w gminie. Posługujemy się geoportalem, 

zdjęciami satelitarnymi i to są nasze wyliczenia. Potem będą musiały powstawać studia 

wykonalności. To głownie chodzi o zebranie przykładów działań ograniczających emisje i 

usystematyzowanie. 

Radna Ewa Szydłowska - ile kosztują te akumulatory? 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - to wszystko zależy od  

Radna Ewa Szydłowska - podejrzewam że to jest drogie 

Przedstawiciel Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Michał Szwejcer - nie, znaczy to 

są wszystko duże pieniądze, tak. Przecież same panele na szkole to jest około ponad 

700 000, 00 zł, ale tak jak mówiłem dofinansowanie może być nawet rzędu 80%, czyli 

jeszcze nie dostaliśmy jeszcze dokładnych danych ile kosztuje Państwa kWh energii, ale 

wykonuje podobny program dla Łosic to tego typu inwestycje przy 80% dofinansowaniu 

zwracają się po dwóch latach, czyli po dwóch latach gmina sama z takiej szkoły będzie miała 

120 kWh darmowej energii. 

Radny Stanisław Wielgórski - a co z tą energią, co teraz bierzemy? 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - będziecie mieli ją nadal. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na zasadzie bilansu. 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - w tej chwili nie pamiętam 

Radna Ewa Szydłowska – od przyszłego roku wchodzi jakaś opłata tak? 

Radny Stanisław Wielgórski - to nie będzie opodatkowane? 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - nie, jak pan nie kupuje to zamiast 

kupować strzelam - 500 kupuje 400 to jest czysty zysk.  

Radny Wojciech Baj - tylko ten koszt jest bez akumulatorów tak? 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - to jest bez akumulatorów. Taka 

sieć to wszystko zależy od ile budynków łącznie jak jest odległość między nimi ile instalacji to 
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jest jakby nie możliwe na tym etapie do oszacowania. Dla jednej gminy jak to wyliczaliśmy 

gdzie mięliśmy konkretne budynki to było około 2 mln. To jest nie do porównania z Państwa 

sytuacja, bo nie wiemy ile budynków, jakie odległości. 

Radna Ewa Szydłowska – mógłby mi pan odpowiedzieć na takie pytanie, co się bardziej 

opłaca, czy panele fotowoltaiczne, czy panele słoneczne? 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - to zależy od budynku, czy 

ogrzewanie wody pozyskiwanie prądu. 

Radna Ewa Szydłowska – tak. 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - zależy od budynku, czy to jest 

budynek prywatny, czy budynek urzędowy, jakie jest zużycie energii w tym budynku. Wydaje 

mi się że fotowoltaika jest lepsza, bo energia elektryczna jest bardziej uniwersalna od energii 

cieplnej woda, ale zależy to od danego studium przypadku. 

Radny Stanisław Maciejuk - jaka jest trwałość tej baterii? 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - w jakim sensie trwałość? 

Radny Stanisław Maciejuk – ile urządzenia funkcjonują? 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - to są inwestycje na dziesiątki lat 

trwałe. Także spokojnie zdąży się zwrócić, szczególnie przy dofinansowaniach.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska -  czy jeszcze jakieś pytania macie Państwo? 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - tak jak powiedziałem to jest 

dopiero wstępne jakby pokazanie, czym jest program.  

Radny Mateusz Leszczyński - załóżmy osoba prywatna gdzie może złożyć wnioski o 

dofinansowanie żeby uzyskać cześć środków? 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer – też zależy od gminy. Tak jak jest 

ten program RYŚ to gmina może być pośrednikiem.  

Radny Mateusz Leszczyński - złożyć wnioski do gminy, a później gmina się stara.  

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - gmina występuje  do Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska czy do Zarządu Województwa wnioski skieruje do realizacji 

programu operacyjnego do danego programu, że 100 paneli słonecznych na obszarze 

gminy. Później mieszkańcy składają wnioski do gminy żeby się załapać do tych list, ale też 

przy większych prywatnych inwestycjach można samemu.  

Radny Mateusz Leszczyński - właśnie chodzi mi o osoby prywatne.  

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - przy większych inwestycjach tak, 

ale to zależy jeszcze nie ma konkretnych konkursów np. w programie operacyjnym jeszcze 

nie zostały rozpisane konkretne konkursy. Kto jest adresatem konkursu? Będą konkursy dla 

jednostek samorządu terytorialnego, dla osób prawnych i dla osób fizycznych.   
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Radna Ewa Szydłowska – a jeszcze jedno mam pytanie, bo jak budynki prywatne to ja 

rozumiem, ale jak np. urzędy, szkoły, ośrodek zdrowia czy to będzie indywidualnie, czy to też 

będzie tak ogólnie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dla jednostki samorządu, dla firm i dla osób fizycznych.  

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - wtedy gmina występuje o ile chce i 

które?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dziękujemy. 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - dziękuje.  

Radna Ewa Szydłowska – a ile będzie kosztowało opracowanie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale to już jest ustalone, cena jest w zapytaniu ofertowym. 

W tej chwili nie pamiętam jaka to kwota, coś koło 7 000 zł opracowanie tego programu 

niskoemisyjnego. Tak jak wczesnej państwu mówiłem po przedstawieniu tego programu 

musi iść jeszcze do akceptacji do WIOŚ. Później, jeżeli będzie pozytywna opinia to wraca z 

powrotem i Rada Gminy musi przyjąć uchwałą.  

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - konsultacje społeczne też się 

odbywają. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w jakim czasie Państwo to zakończycie? 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - no czekamy jeszcze na niektóre 

dane, ale myślę że jest szansa do końca tygodnia.  

Radna Ewa Szydłowska – a taki plan to kiedy gmina ma mieć wykonany? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – plan? Nie ma narzuconego. 

Radna Ewa Szydłowska – nie ma daty? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedzmy tak, jeżeli ruszy program wspierania 

przedsięwzięć dotyczący niskoemisji, to przy każdym wniosku trzeba się podeprzeć że 

gmina posiada taki program. 

Przedstawiciel Firmy Biomasa Wschód Michał Szweycer - czyli nie ma obowiązku 

posiadania. Dziękuje serdecznie, w razie czego z urzędem mamy kontakt mailowy, w razie 

pytań jesteśmy dostępni. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - przechodzimy do następnego punktu. Bardzo 

proszę pan Jarosław Boś. 

Pan Jarosław Boś - przyszedłem do was z taką prośbą, informacją, bo jestem 

zainteresowany kupnem tego placu koło Centrum Delikatesów naszego rogu, nie wiem czy 

byście Państwo zgodzili się na sprzedaż tej działki, bo bym musiał przesuwać się z drugiej 

strony i bym chciał wiedzieć, w tym roku byście mi Państwo sprzedali tę działkę. W moim 
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przypadku mówiąc krótko jest parking trochę za mały i tutaj jeszcze od banku jest sporo 

samochodów to i chciałbym wykupić od Państwa gdyby była możliwość taka.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeżeli wolno to temat był poruszany, bo to Państwo 

uzgadnialiście.  

Pan Jarosław Boś - część się nie zgodziła. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja na ostatniej sesji informowałem, że jest takie 

zainteresowanie i przedstawiłem radzie, mam przed sobą tutaj wyciąg, bo to było na komisji.  

Radna Ewa Szydłowska – tam była taka sprawa, że pani, która mieszkał jeszcze nie 

rozwiązała umowy. 

Pan Jarosław Boś – ale już napisała o rozwiązanie, z tego co wiem. 

Radna Ewa Szydłowska – ale na chwilę gdy otrzymaliśmy informację była zawiązana 

umowa.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale w tej chwili złożyła, ale w tej chwili jest 

już rozwiązana umowa czy nie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – złożyła, dwa, trzy tygodnie temu ponaglałem. 

Pan Jarosław Boś - jeszcze chciałem na temat od podatku od środku transportu, wszystkie 

gminy, o powiat gminny na czterysta którymś miejscu jest jeden największy od środków 

transportu. Powiat łosicki ma 800 zł od składu mniej, dlaczego u nas te środki wysokie i rok 

już przeleciał, a my jakieś tam pieniążki płacimy. Chciałbym poruszyć temat drogi, wójt 

obiecał skrzyżowanie tam poprawić, wyjazd. Rozmawiałem na temat drogi, która jest 

dojazdowa do wojewódzkiej albo powiatowej, żeby to zrobić jeden kilometr drogi, a pan 

Paszkowski dołączył do nas, zniszczymy te skrzyżowanie w przeciągu jednego roku jak 

będzie tyle aut będzie jeździło, 40 aut w przeciągu jednego tygodnia to trochę uważam jest 

bezsensowne, a koszt kilometra drogi myślę nie jest aż takim wysokim kosztem zrobienia.  

Radna Ewa Szydłowska – dlatego nie obniżamy podatków. 

Pan Jarosław Boś - ja też, jakieś pieniążki płacimy.  

Radna Ewa Szydłowska –  to które to sprzedaje? 

Pan Jarosław Boś - najbardziej nas interesuje chyba droga do powiatowych, do Walima, bo 

tutaj w stronę cmentarza jest ciężki temat z wjazdem pod wzgórek. Zimą nie wjedziemy na tą 

drogę, także tylko wychodzi droga do powiatowej, do Walima. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo tutaj żeby połączyć drogę, która idzie 

za bazą GS za ostatnim magazynem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – do cmentarza. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do drogi wojewódzkiej                          

Pan Jarosław Boś – nie trzeba robić dwóch pasów. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, ja pana rozumiem. 

Pan Jarosław Boś - jest taki odcinek, jeden na drugiego zaczeka. Żebyśmy nie niszczyli tych 

dróg, dla nas byłoby lżej jeździć tutaj, przejście koło szkoły. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zgadza się 

Pan Jarosław Boś - przede wszystkim w prawo nie ma szans skrętu, wyjazdu z naszej tej 

drogi, nie ma szans. Jeździmy pod zakaz, niszczymy krawężniki, chodniki, także jak byłyby 

koszty potrzebne związane z tą drogą to my też tak samo się przystosujemy, pomożemy        

w tym kierunku żeby jakoś poruszyć ten temat. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo jest szansa żeby w ramach środków 

zewnętrznych, bo to jest droga, która łączy się z drogami nadrzędnymi, faktycznie wystąpić    

z wnioskiem i próbować o pozyskanie środków na zrobienie drogi. Tylko tą drogę trzeba 

zrobić już tak żeby miała określoną nośność. Bo tam nie będą jeździć samochody osobowe 

tylko samochody 20, 40 tonowe. 

Pan Jarosław Boś - albo nie robić nawierzchni utwardzanej tylko wysypać jakim tłuczniem, 

przez pierwszy rok może być nieutwardzona. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pierwsza kwestia.  

Pan Jarosław Boś - żeby się nie rozjechała. 

Radna Ewa Szydłowska - wie pan jaki jest problem z naszymi drogami w gminie? Chodzi       

o to, że jest bardzo dużo, które wymagają naprawy i ja tyle razy prosiłam, zgłaszałam żeby 

był jakiś plan, że po kolei to robimy i po prostu pana drogę tam wpisujemy, pan wie kiedy, 

czy ewentualnie jest taka konieczność, czy ona idzie wcześniej przed, ale do tej pory to nie 

jest zrobione.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - bo nie było, bo oprócz ciebie i mnie nikt nie 

zgłosił. 

Radny Ignacy Janczuk – wystarczy że jedna osoba zgłosi i to może być zrobione.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale dwie drogi są zgłoszone do tej pory. 

Radny Ignacy Janczuk – nie dwie, bo my zgłaszamy drogi, pan wójt o tym wszystkim wie, my 

zgłaszamy drogi już od zawsze i wiadomo, które drogi są.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak, zagradzam się. Ignacy pozwól że 

przypomnę. Ewa zgłosiła taki wniosek żebyśmy mieli porządek w tych wymogach gminnych 

wiec mamy zgłosić te drogi do realizacji po kolei. 

Radna Ewa Szydłowska - po kolei. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i z tych dróg. 

Radna Ewa Szydłowska - i wszyscy, każdy z nas o tym wie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak i każdy z nas o tym wiedział i z tych dróg 

ona zgłosiła swoją i ja zgłosiłam swoją. Więcej nie mam. 
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Radny Mateusz Leszczyński - tylko jak ja zgłaszałem do powiatu o moja drogę, to każdy 

zignorował to.  

Radna Ewa Szydłowska – zgłosić to i wrócimy jeszcze raz do tego.  

Radny Mateusz Leszczyński -  u nas głównie chodzi o tą drogę. 

Radny Ignacy Janczuk - dobrze, skupmy się na tych sprawach. 

Pan Jarosław Boś – żebyście Państwo tą działkę wystawili do przetargu w tym roku.  

Radna Ewa Szydłowska – a jak pan chce to wykorzystać? 

Pan Jarosław Boś – a jak chciałbym to wykorzystać, część pod parking przeznaczyć. Jakby 

nad dalsze finanse pozwoliły może jeszcze bym coś chciał. Kiedyś było planowane żeby 

postawić na samym rogu myjnię bezdotykową. Za niewielkie pieniążki umyć samochód. 

Najważniejsze żeby część przystosować do parkingu. Budynek w takim miejscu stoi, gdzie 

nie powinien stać przede wszystkim, utrudnia wyjazd ze skrzyżowania. Dokumentacje byście 

Państwo zrobili, wystawili to do przetargu.   

Radny Ignacy Janczuk – my już o tym rozmawialiśmy na sesji, bo to nie chodzi o to że ktoś 

nie chce sprzedać, to już jest ostatnia działka centralna w naszej gminie. My już nie mamy 

żadnej działki.  

Pan Jarosław Boś – jak nie macie? 

Radny Ignacy Janczuk – w centrum nie ma żadnej.     

Pan Jarosław Boś – do czego ona jest potrzebna gminie? 

Radny Ignacy Janczuk – może ktoś po nas będzie miał jakiś pomysł. Ja się starałem już od 

jakiegoś czasu żeby ten budynek był odremontowany, on jest jakby trochę historyczny.  

Pan Jarosław Boś – w takim razie ja dla banku zabiorę parking, zlikwiduję buchtę i możecie 

mi nie sprzedawać tego. 

Radny Ignacy Janczuk – my nie mówimy żeby Ci nie sprzedawać, bo Ty mnie w tej chwili nie 

rozumiesz. Ja mowie o naszych obawach, o co nam chodziło.  

Pan Jarosław Boś – poproszono mnie żeby buchty nie likwidować. Mi płacą za skup     

100,00 zł, miesięcznie biorę 800,00 zł. Uważam, że dla gminy płacę więcej podatku od placu, 

od nieruchomości, od budynków. Ja z tego nie korzystam, uważam że dla dobra gminy jest 

ta buchta.  

Radny Stanisław Wielgórski – niech ona zostanie. 

Pan Jarosław Boś – niech ona zostanie, nic nie chcę za darmo od Państwa, zapłacę jak 

będzie wycenione i uważam że jest to rozsądne rozwiązanie. Podejmijcie Państwo decyzję 

czy chcecie sprzedać, do końca roku żebym wiedział. Dziękuję. 

Ad.pkt.5.p.p.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, droga w Rudce inwestycja która była 

ujęta w budżecie na 2015 r. już została wykonana, był odbiór, teraz będą kompletowane 

dokumenty aby wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o końcowe rozliczenie. Idzie budowa 

drogi powiatowej Nowa Kornica – Szpaki, solary sprawa już się finalizuje, chodzą grupy 

ostatnie poprawki robią, bo inspektor na bieżąco przyjeżdża i kontroluje z ramienia 

inwestora. To co Państwo zgłaszaliście, te dodatkowe zajęcia co były publikowane, zgłosiło 

się dużo osób, tutaj z przewodnicząca bo ona ciągle w tym temacie aktywnie uczestniczy 

zostały dograne i w tej chwili już się odbywają. Jeżeli mieszkańcy są nadal zainteresowani to 

proszę zgłaszać, żeby przychodzili do gminy albo do osób prowadzących, wiedząc o której 

godzinie i w każdej chwili można się dopisać, nie jest lista zamknięta. Z funduszu sołeckiego 

w trakcie są realizowane to jeszcze kwestia tam bo sporo ostatnio było danych do 

wykorzystania, także przypominam o wykorzystaniu tych środków żebyśmy w tym roku mogli 

się spokojnie rozliczyć i zrealizować te Państwa zadania.  

Radny Wiesław Maciejuk – do jakiego pokoju chętni mają się zgłaszać? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do kadr albo do budownictwa. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – o zajęcia pytasz? 

Radny Wiesław Maciejuk – tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie trzeba do gminy, wystarczy zajść na te 

zajęcia. Zawsze jest lista obecności na którą się tam wpisuje. Tylko trzeba się orientować   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w jakich godzinach, bo tam są różne godziny. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – część zrezygnowało, ale cały czas są nowi 

chętni.  

Radna Ewa Szydłowska – powołaliśmy uchwałą Gminną Bibliotekę, co z kierownikiem?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – już rozmawiałem z panią, zgodziła się, będzie podpisana 

w następnych świętach umowa. Ustalimy godziny otwarcia i ta pani już będzie swoje 

powinności czyniła, księgozbiory zakładała, trzeba będzie zrobić remanent, przenieść 

księgozbiór książek należących do biblioteki publicznej który jest w szkole.  

Radna Ewa Szydłowska – będzie powołana Rada Biblioteczna? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak jest w statucie trzeba będzie, oczywiście.  

Radna Ewa Szydłowska – zauważyłam, że pani Leoniuk bardzo dużo pomagała w zapisach, 

ale to trochę było aż za dużo. Ta pani z biblioteki mogłaby przejąć takie rzeczy, będzie to 

miała w zakresie obowiązków?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to trzeba się zastanowić, Szanowni Państwo to szybko 

trwało. To trwało praktycznie trzy tygodnie, to zostało wszystko logistycznie zorganizowane i 

faktyczne duży wkład pracownika gminy, którzy się zaangażowali po konsultacjach z wójtem 

i przewodniczącą udało się w miarę szybko pospinać.  

Radna Ewa Szydłowska – to brakuje osoby odpowiedzialnej za takie rzeczy, żeby po prostu 

ona się zajęła biblioteką i innymi sprawami dotyczącymi kultury.  
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Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – to trzeba się zastanowić czy ta osoba, bo biblioteka tak 

jak rozmawiałem z tą panią z Warszawy ona ma być otwarta nie wiem ile, to jeszcze 

uzgodnię, kilka dni w tygodniu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – może ustalmy, jeżeli ta pani w listopadzie 

zacznie pracować, na pewno się wszyscy zbierzemy, na pewno tą Radę Biblioteczną 

zechcemy wybrać i wtedy o takim podziale obowiązków, może ktoś z Rady Bibliotecznej 

będzie chciał. Proszę bardzo. 

Radny Ignacy Janczuk – nie wiem czy można? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę bardzo przeszliśmy do następnego 

punktu. 

Radny Ignacy Janczuk – do następnego? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – przeszliśmy do punktu tego którego Ignacy 

zaproponowałeś, dyskusja po sprawozdaniu wójta. 

Radny Ignacy Janczuk – jeśli można, to chciałbym zapytać pana wójta o taką rzecz. Na 

początku powiem, że około siedmiu lat temu powołaliśmy hale do życia tak jakby na prośbę 

mieszkańców, żeby mogli uczestniczyć i korzystać z tej hali. Byli opiekunowie, którzy nią się 

opiekowali około siedmiu lat, teraz się okazuje, że Ci panowie, nie została im przedłużona 

opieka nad salą i chciałbym się spytać pana wójta dlaczego? Są to osoby kompetentne,       

bo są wuefistami, samo to świadczy, że wiedzą co na hali się robi. Następna sprawa, jeden    

z panów nawet nie ma pełnego etatu w szkole, nie wiem czy ma pół, czy ma trochę więcej      

i jeszcze wójt nie dał mu tej hali by mógł sobie normalnie funkcjonować. Chciałbym od pana 

wójta się dowiedzieć, co było przyczyną, że nastąpiła taka zmiana w tych kadrach? Chyba, 

że pan wójt ma jakieś zarzuty to ja bardzo chętnie chciałbym wysłuchać, dlaczego                

Ci panowie nie otrzymali możliwości dalszej prowadzenia tej hali. Byli pracownikami dobrymi 

i wiedzieli o co chodzi na tej hali i bardzo chętnie ludzie przychodzili. Co było przyczyną,       

że dalej nie prowadzą tych zajęć? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo sala działała, działa i będzie działać. 

W tej chwili po rozmowach z panią dyrektor zajęcia się odbywają cały tydzień i są łączone te 

zajęcia dodatkowe. Sala jest otwierana przez pracowników szkoły, są robione listy kto, kiedy, 

kosztuje, za jakie pieniądze, kto ile płaci i że tak powiem jest czysto i przejrzyście bo były 

różne słuchy że na salę przychodzą w różnych godzinach. W tej chwili wszyscy, którzy chcą 

korzystać z sali, zgłaszają się do pani dyrektor, pani dyrektor ma osoby wyznaczone, osoby 

przychodzą otwierają, osoba która korzysta wpisuje się. Szanowni Państwo tam idą za 

wynajem sali odpłaty, że jeśli ktoś korzysta.  

Radny Ignacy Janczuk – ale pan po raz kolejny nie odpowiada na pytanie. 

Radny Mateusz Leszczyński – dlaczego została zmieniona kadra? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do tej pory nie było list obecności tak jak mi dyrekcja 

przedstawiała, kto korzystał, ile godzin itd.   
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Radny Ignacy Janczuk – ale jak nie było. Przecież hala jest otwarta dla wszystkich                

w godzinach tych. Ewentualnie komercyjnie ludzie sobie płacą i podnajmują. Co pan myśli, 

że my nie wiemy? Ja wiem, że tam sporo chodzi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, no tak jak odpowiadam jest w tej chwili ustalone 

korzystają, młodzież, mieszkańcy korzystają w piątek w sobotę a w innych dniach jest 

wynajmowana dla osób z zewnątrz, którzy przyjeżdżają, korzystają i za tą hale że tak 

powiem uiszczają opłaty.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale mam pytanie w tamtym roku nie było problemów dwa lata 

temu nie było problemów hala była otwarta nawet w niedziele, a w tym roku pan już zrobił 

problem, dlaczego? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jaki problem? Przecież jest cały czas otwarta.  

Radny Mateusz Leszczyński – jeździli ci sami ludzie nie było problemów z niczym, a w tym 

roku nagle problem, dopiero od dwóch tygodni hala jest czynna w soboty. Przychodzi do 

mnie młodzież z Kornicy pytają mnie, co się dzieje z halą w soboty bo hala w soboty jest 

zamknięta.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zawsze otwieraliśmy 

Radny Mateusz Leszczyński – we wtorki było otwierane wcześniej, a w soboty była 

zamknięta hala. Ludzie z Kornicy pytają, co z tą halą się dzieję, że w soboty zamknięta hala 

była. W piątki uczęszczam na hale, bo gram w sobotę była zamknięta. I dlaczego była stara 

kadra było w porządku została zmieniona kadra jest problem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nikt nie ma problemu dyrekcja przedstawiła  

Radny Ignacy Janczuk – proszę mi odpowiedzieć na pytanie, jakie pan ma zarzuty do osób, 

które prowadziły halę od siedmiu lat, bo to były osoby kompetentne i robiły to bardzo dobrze. 

I my chcemy wiedzieć, co pan do tych ludzi ma? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie mam żadnych zarzutów.  

Radny Mateusz Leszczyński – to dlaczego zostało im to odebrane?  

Radny Ignacy Janczuk – jeszcze zwłaszcza, że jeden z tych panów, 

Radny Mateusz Leszczyński – nie ma godzin. 

Radny Ignacy Janczuk – po prostu nie ma godzin, ma może pół etatu.  

Radny Mateusz Leszczyński – zgadza się.  

Radny Ignacy Janczuk – proszę nam odpowiedzieć, jakie pan ma zarzutu do tych ludzi bo 

my jako rada chcemy wiedzieć.  

Radny Mateusz Leszczyński – w każdą sobotę otwiera salę sprzątaczka, a nie wuefista. W 

soboty przedszkolanka, a nie wuefista.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ma znaczenie kto? 
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Radny Mateusz Leszczyński – ma znaczenie jak przyjdzie wuefista, to wuefista.   

Radny Ignacy Janczuk – jeden z tych panów jest instruktorem udzielania pierwszej pomocy, 

a drugi ma kurs udzielania pierwszej pomocy i to są ludzie najbardziej kompetentni w tych 

sprawach. I oni tym żyją, bo to jest siedem lat pracy dla społeczeństwa. Pan raptem bez 

przyczyny odwołuje sobie tych ludzi i jeszcze nie chce pan odpowiedzieć. Proszę nam 

odpowiedzieć.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie mam żadnych zarzutów do tych osób. 

Radny Mateusz Leszczyński – to dlaczego ich nie ma.  

Radny Ignacy Janczuk – to dlaczego nie otrzymali możliwości dalszej prowadzenia tej hali? 

Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przychodzą pracownicy oświaty, szkołę otwierają  

Radny Ignacy Janczuk - wcisnęliście tą sprawę ludziom na siłę. Tylko ludzie odpowiedzieć 

męczą się z tym. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – każdy się zgodził. Przychodzi osoba otwiera, przyjeżdżają 

osoby z zewnątrz wpisują się na listę, przychodzi zamyka podpisuję się, że korzystał. 

Radny Mateusz Leszczyński – ale panie wójcie każdy wie, że te osoby które hale otwierają 

mają to na siłę. Boją się odezwać, że nie chcą. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  nie, nie tam nic na siłę.   

Radny Ignacy Janczuk – moje pytanie jest takie nie pan powołał tą halę do życia i nie pan 

powinien się panoszyć w tej sprawie. Ta halę powołaliśmy my, jako rada z jeszcze tam wójta 

Franciszka i od niego otrzymaliśmy, panowie opiekowali się tą salą bardzo dobrze. Moje 

pytanie jest konkretne, dlaczego pan ich odwołał, jak ma pan zamiar naprawić tą sytuację 

chorą?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  jeżeli będzie tak, że te osoby które zostały przeznaczone 

nie wypełniają swoich obowiązków to 

Radny Mateusz Leszczyński – ale panie wójcie dlaczego te osoby zostały wyznaczone nowe 

skoro stare osoby się dobrze opiekowały?  

Radny Ignacy Janczuk - są bardzo dobre.  

Radny Mateusz Leszczyński – ja tego nie rozumiem, po co zwoływać nowy zespół. 

Radna Ewa Szydłowska – ale cicho, pan wójt ja chce żeby pan odpowiedział bo wy mówicie 

a wójt nie odpowiada.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie no, odpowiedziałem Państwu, że osoby się zgodziły 

nikt na siłę nikogo nie typował.   

Radna Ewa Szydłowska – czyli w jaki sposób to nastąpiło?  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – osoby, które chodzą, osoba zamyka otwiera klucze są 

wszystkie zwrócone szkole. Miałem takie informacje, że klucze są nikt nie wie, kto kiedy 

przyjeżdża, kiedy otwiera i tak dalej.   

Radny Ignacu Janczuk – to jest nieprawda. Oczernia pan teraz osoby, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w tej chwili klucze są i osoba otwiera i osoba przychodzi 

zamyka. A osoba która korzysta z sali tak jak na zajęciach wszystkich po prostu potwierdza, 

że była obecna, bo jest obecna półtorej godziny, jest dwie godziny, trzy godziny przyjedzie 

dwa razy w tygodni, trzy ja tych ludzi nie znam ludzie się wpisują i na bazie tego wnoszą 

opłatę.   

Radna Ewa Szydłowska – jakimi kryteriami pan się kierował wybierając nowe osoby? 

Radny Mateusz Leszczyński – ale pan nie odpowiedział na to. 

Radna Ewa Szydłowska – słuchamy, jakimi?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie no ja osób nie wybierałem, tylko rozmawiałem               

z dyrekcją, że trzeba zrobić, że tak powiem, 

Radna Ewa Szydłowska – to, kto wybierał te osoby? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przejrzyste, czytelne otwieranie, zamykanie sali                  

i korzystanie z sali i tak to się stało.   

Radna Ewa Szydłowska – to, kto powołał te osoby?  

Radny Ignacu Janczuk – nie odpowiedział pan na nasze pytania, czekamy dalej.  

Radny Mateusz Leszczyński – aby pan konkrety podał.  

Radny Ignacu Janczuk – i dlaczego zostali odwołani ci, którzy do tej pory robili to do tej pory 

bardzo dobrze. Może pan spytać ludzi tych, którzy przychodzą tam na halę.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo powiedziałem, klucze do sali były        

w różnych rękach, u różnych osób o różnych porach sala się otwierała, zamykała. W tej 

chwili są wyznaczone osoby, które się zgodziły. Mają klucze przychodzą otwierają, kończą 

się zajęcia przychodzą zamykają, są listy obecności. Listy obecności osoby korzystające 

podpisują, oczywiście wtedy, kiedy przyjeżdżają osoby z zewnątrz wynajmują, bo chcą 

pograć. Hala tak samo dostępna jest dla osób z zewnątrz kto przyjeżdża tam jest opłata.         

A piątek, sobota jest otwarta normalnie dla mieszkańców.  

Radna Ewa Szydłowska – mam jedno pytanie czy osoby, które do tej pory prowadziły 

zgłaszały do pana chęć prowadzenia? Dalej kontynuacji tego?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jedna tak. 

Radna Ewa Szydłowska – jedna tak. I co pan to odpowiedział, tej osobie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – że dyrekcja będzie zgłaszać i dyrekcja, że tak powiem 

ustali wyznaczy jak że tak powiem to przeprowadzić żeby było jasne, czyste i przejrzyste.  
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Radna Ewa Szydłowska – dla nas to nie jest jasne czyste i przejrzyste.  

Radny Ignacy Janczuk – ja myślę w tej chwili proszę poprosić panią dyrektor żeby tam 

przyszła dzisiaj na sesję i nam to wyjaśniła tą sprawę. Pan widzę stara się zwalić winę na 

panią dyrektor, my chcemy dzisiaj to wyjaśnić. 

Radna Ewa Szydłowska – żeby było jasno, czysto i przejrzyście.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, no pan,  

Radny Ignacy Janczuk – proszę wezwać panią dyrektor w tej chwili. Jeśli może ja myślę, że 

może na sesję.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – pani dyrektor ma swoje obowiązki.  

Radny Ignacy Janczuk – ale musimy to wyjaśnić, bo pan wójt mi nie odpowiedział po prostu. 

I jest tam drugie pytanie czy mam pan zamiar naprawić tą sytuację ta, która się stała zła        

w ocenie większości rady i większości społeczeństwa.  

Radna Ewa Szydłowska – ja zgłaszam też wniosek, żeby poprosić panią dyrektor ma 

obniżone pensum, szkoła jest niedaleko, możemy te 10 minut poczekać. 

Radny Ignacy Janczuk – tylko niech pan zadzwoni tutaj przy nas. 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Radny Ignacy Janczuk – i poprosi, jeśli może to żeby przyszła.  

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – nie odbiera.  

Radny Ignacy Janczuk – może pan nie na ten numer dzwoni. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to pan wybierze od siebie.  

Radny Ignacy Janczuk – nie mam. My chcemy uzyskać odpowiedz na ten, możemy na 

chwilę przejść do tych innych spraw.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no właśnie. Ja proponuje, żebyśmy przeszli 

do następnych spraw.  

Radny Ignacy Janczuk – bo tam się nie wyjaśni tamta sprawa, bo ja nie uzyskałem od wójta 

odpowiedzi. Dlaczego po siedmiu latach pracy dla społeczeństwa zostali ci panowie 

odwołani? Po siedmiu, bo to jest praca troszkę płatna ale w zasadzie dla społeczeństwa.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no właśnie panowie dostawali pieniądze za 

to.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak umowa zlecenie z gminą była podpisana.  

Radny Mateusz Leszczyński – no właśnie tym bardzie, że jeden pan nie ma godzin  

Radny Ignacy Janczuk – bo żeby to nie było tak jak w tej bajce, tam Krasickiego, że wśród 

prawdziwych przyjaciół psy zająca zjadły. Bo tu się zaczyna jakiś taki dryg, pan wójt wie, że 

my nie przepuścimy takich rzeczy, bo to nie jest pana folwark, żeby pan zarządzał tym jak 
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chciał. Bo są pewne zasady, rada jest instytucją uchwałodawczą i kontrolną. Rada powołała 

halę do życia i chce wiedzieć, co się z tą halą dzieję, a nie że pan sobie przesuwa po 

siedmiu latach ludzi kompetentnych, tam zaznaczam, że bardzo kompetentnych, bo to są 

wuefiści z krwi i kości i oni wiedzą, co na hali można robić. Ja chcę wiedzieć konkretnie, 

dlaczego pan ich odwołał, konkret i jak pan ma zamiar naprawić tą sytuację. Jak bez opinii 

komisji budżetowej, komisji oświaty, pan sobie wyrzuca jednych i wpisuje drugich, bo tak 

panu pasuje. Są tu komisje, które mogą w razie, czego wiedzieć i doskonale pan wie pan 

sam tam generuje te wszystkie intrygi. Proszę odpowiedzieć mi na pytanie, dlaczego zostali 

Ci panowie odwołani? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – drodzy Państwo umowa się skończyła, nie było wniosku.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale jeden pan napisał wniosek do pana. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeden nie napisał tylko rozmawiał.  

Radny Mateusz Leszczyński – napisał.  

Radny Ignacy Janczuk – ale ta rozmowa jest ważniejsza od wniosku, jeśli ktoś przestrzega 

jakiś zasad.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – taki zawsze były procedury, że panowie pisali wniosek           

i dekretowałem do kadr i wyrażałem zgodę na prowadzenie tej hali.  

Radny Mateusz Leszczyński – no to, dlaczego przewodnicząca oświaty o tym nic nie 

wiedziała? To po to jest chyba w komisji, jest chyba logiczne.  

Radny Ignacy Janczuk – jak pan planuje naprawić tą sytuację, która jest zła w tej chwili? Czy 

przywróci pan tych panów powrotem de realizacji tego projektu? Konkretne tam pytanie jest.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, jeżeli dyrekcja w tej chwili nie może, 

zadzwonię po jakimś czasie niech przyjdzie i to Państwu wyjaśni, co i jak. Jeżeli nie, to 

trzeba na komisję zaprosić panią dyrektor i naświetli sprawę.  

Radny Mateusz Leszczyński – ja mam drugie pytanie, czy pan po prostu przywróci tych ludzi 

tak jak było to robione od początku hali, bo to pan z nimi podpisuje umowę nie pani dyrektor.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na wniosek.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale wnioski składają ludzie. 

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – ale nie było wniosku.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale dalej pan mi nie odpowiedział na pytanie czy jak wnioski 

będą złożone będą przyjęci do z powrotem? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to trzeba rozmawiać teraz z tymi osobami, które tym się 

zajmują i trzeba pytać, trzeba rozmawiać z dyrekcją szkoły i pytać po prostu o takie formy. 

Bo przecież teraz trzeba tym ludziom teraz powiedzieć, że zostali wytypowani, że taka jest 

sytuacja.  
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Radny Mateusz Leszczyński – ale panie wójcie ci ludzie bardzo chętnie z tej hali zrezygnują, 

ja mogę zapewnić pana w 100%. W 100 % bo ta pani przyjeżdża w piątki halę otwierać i 

przychodzi o dziewiątej tylko z kluczami żeby ją zamknąć.  

Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk – bo to takie czynności zamknąć i otworzyć.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale panie wójcie niech przyjdzie nieletni, coś się stanie i co 

wtedy, kto za to odpowie? No właśnie nikt o tym nie pomyślał.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – salę wypożyczamy dla mieszkańców, mieszkańcy biorą 

odpowiedzialność sami, obiekt jest ubezpieczony, a jeżeli przychodzą na salę osoby 

niepełnoletnie to powinno to być za zgodą rodziców.  

Radny Mateusz Leszczyński – powinien być opiekun na sali z tego co wiem.  

Radny Ignacy Janczuk – każdy człowiek poniżej osiemnastego roku powinien mieć 

zapewnionego opiekuna w miejscach publicznych gdzie coś się dzieje.  

Radny Mateusz Leszczyński – pewnie, że tak. 

Radny Ignacy Janczuk – proszę nam tutaj ciemnoty nie wciskać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – pan wójt jeszcze spróbuje zadzwonić 

jeszcze do pani dyrektor.  

Radny Ignacy Janczuk – jeszcze mam drugą sprawę, bo to też bardzo mocno się wiąże z tą 

działalnością wójta między sesjami. Dzisiaj się dowiedziałem, bardzo mnie to zbulwersowało 

dwóch czy trzech mieszkańców wsi Kobylany od strony Bachorzy zarzuciło mi i większości 

radnym, że przez nas nie będzie tam robiona droga na Bachorzy. Jednym głosem pana 

Piotrka została przegłosowana opcja, że pieniądze teraz wójt musi wydać na Szpaki, a nie 

na Bachorze. Ja chciałbym się zapytać dlaczego pan wójt jeździ po gminie i oczernia radę, 

część rady mówiąc same nieprawdziwe rzeczy. To nie jest prawdą, że ta droga tam nie 

będzie robiona przez to, że zostało przegłosowane tam na Szpaki, to nie ma nic wspólnego 

ta droga z tą, tylko dzięki tej drodze, dzięki temu porozumieniu ta droga może być zrobiona 

jak najszybciej to nie będzie gminę nic tam kosztowało. Chciałbym tutaj się zapytać, czemu 

pan jeździ i oczernia radnych w oczach mieszkańców całej gminy? To mi bardzo się nie 

podoba, bo nie ma pan takiego prawa ani moralnego, ani ustawowego żeby oceniać  

działania radnych. My możemy tutaj zostać po sesji i porozmawiać, kto tam ma do każdego z 

nas czy my do pana, ale nie jeździć po wsiach i oczerniać radę, bo uważam, że tak być tam 

nie może. Rada jest ustawodawcza i kontrolna i ja bym chciał wiedzieć, czemu pan dla 

społeczeństwa mówi tam nieprawdę? Teraz dzięki temu projektowi mówi pan dla tego 

człowieka, że nie ma pieniędzy na budowę drogi, co jest kłamstwem i nieprawdą. Na dzień 

dzisiejszy, jeśli rada zgłosi drogę tą, czy te drogoi do realizacji to nie ponosi pan nawet 

jednego grosza na jej realizację. Dlaczego pan ludziom wciska, że na to pieniędzy nie ma? 

Jeśli rada zgłosi dokończenie Walima, Bachorze czy Wygnanki no to powiat wykona tę drogę 

sam, czyli na tą drogę są pieniądze nie związane tam z budżetem. I druga sprawa rada nie 

pogrążyła gminy w tym budżecie, bo jeśli my nawet założyliśmy te 600 zł, za powiat to są 

pieniądze, które pochodzą z kredytu, czyli nie mają nic wspólnego z tym budżetem, to jest 

pierwsza sprawa. W następnych budżetach te pieniądze będą wracać co roku sukcesywnie, 

czyli tu nie ma żadnej straty. A pan tłumaczy społeczeństwu, że rada rozwaliła budżet, jak 

pan może takie rzeczy mówić? I tu jest prośba też do pani przewodniczącej, żeby pani tam w 
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końcu ukróciła te sprawy, pani jest przewodniczącą Rady Gminy, a nie wójta. I wójt nie może 

rozpowiadać po całej gminie, że rada rozwaliła budżet.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – panie radny jak pan sobie to wyobraża? To 

ja mam z wójtem pod rękę chodzić i pilnować co on mówi? Niech pan się zastanowi co pan 

mówi w tej chwili. 

Radny Ignacy Janczuk – do pani dochodzą te głosy, pani przewodnicząca o tym wie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja bym chciała od razu odpowiedzieć, jeżeli 

chodzi o te oczernianie rady to ja sama w kilku wypadkach stałam się przedmiotem ataku       

z drugiej strony. Wiec dlaczego panowie chodzicie po Nowej Kornicy i po Szpakach                

i opowiadacie, że przewodnicząca nie chciała drogi, słucham?   

Radny Ignacy Janczuk – bo to są takie fakty.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak, naprawdę uważa pan, że to jest fakt?  

Radny Ignacy Janczuk – ja osobiście nikomu nic nie powiedziałem, ani na panią ani na 

nikogo. Osobiście pani zaręczam, że nie powiedziałem ani słowa w tej sprawie, ja nie wiem.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – właśnie tak się dzieje jak są takie rozgrywki, 

które nie dotyczą gminy i jej dobra. 

Radny Ignacy Janczuk – już zamknę ten temat, tylko chciałbym żeby wójt odpowiedział, 

czemu wójt taką rzecz robi i wprowadza ludzi w błąd.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, ta inwestycja miała być tania miała 

kosztować 3.000.200,00 zł, niestety pan dokładnie wie, że kosztuje 3.718.000,00 zł, gmina 

ma zapłacić nie 1.200.000,00 zł tylko 1.550.000,00 zł. Przecież my musimy zapłacić wydając 

swoje pieniądze. Powiat nam zwróci ja też tutaj na dyskusji mówiłem, czy powiat jeżeli 

będzie robił inwestycje w kolejnych latach tak jak w porozumieniu zapisane to zrobi za 

własne środki, czy też będzie żądał udziału partnerskiego, tak. Na to pytanie 

odpowiedziałem, tak.  

Radny Mateusz Leszczyński – gmina wzięła kredyt na te kolektory, więc mamy 

dofinansowanie z budżetu państwa, więc w czym problem jest? Nie mamy żadnych w tym 

momencie, dostaniemy przecież zwrot po kolektorach na drogę. Kredyt był brany na 

kolektory, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no kredyt jest wzięty, wspierający na rozliczenie 

kolektorów.  

Radny Mateusz Leszczyński – był brany kredyt na kolektory, żeby był pieniądze na drogę.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ja nie chodzę, nie opowiadam, że ja 

przez to, że tak powiem powiat nie będzie robił drogi czy będzie robił, oczywiście w 

porozumieniu się przygotowywałem i w porozumieniu zapisałem, że powiat ma realizować 

przez kolejne 3 lata inwestycje na określone środki. Kiedy pan mówił, że taki dokument 

nawet nie jest potrzebny z powiatem. A ja wiozłem kredyt wspierający oczywiście na czas 

rozliczenia kolektorów, który nastąpi nie wiem z końcem tego roku, czy z końcem 

następnego roku. To po pierwsze, po drugie w tym roku gmina na inwestycje wyda ponad 
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6.500.000,00 zł do końca roku trzeba płatności zrealizować inwestycyjne na kwotę ponad 

3.000.000,00 zł.  

Radny Ignacy Janczuk – ale nie można mówić, że rada rozwaliła panu budżet.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja tak nie chodzę i nie mowie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja jeszcze Ignacy te ataki to są już męczące. 

Bo ty widzisz tylko jedną stronę medalu, uważasz, że krzywda się dzieję, ja naprawdę nie 

rozumiem. Bo jeżeli radny z Kobylan głosował za tą drogą to jest fakt. I jeżeli ktoś powiedział, 

że był za Szpakami, a nie za inną, no to to jest fakt. A jeżeli ja głosowałam przeciwko tej 

drodze to uważasz, że to jest w porządku i można mówić, ale na radnego z Kobylan nie 

można mówić, tak?   

Radny Ignacy Janczuk – nie o tym mówię.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no jak nie o tym mówisz, do tego to się 

sprowadza.  

Radny Ignacy Janczuk – że wójt wprowadza społeczeństwo w błąd. Mówiąc, ta droga to jest 

inna bajka, a ta droga to jest inna bajka.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę mi nie wmawiać, że ja chodzę ludziom i mówię, że 

wójt wprowadza ludzi w błąd. Panie Janczuk kampania wyborcza minęła, przypomni pan 

sobie, że przed wyborami pan mówił, że z OMYĄ wójt nic nie zrobił. No niestety 

doprowadziłem przedsięwzięcie do końca i to jest prawda.     

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znowu nam się robi jakaś dyskusja o niczym 

o wszystkim.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba być gospodarzem i pilnować swego podwórka.  

Radny Ignacy Janczuk – ja bym tylko prosił, żeby pan wójt nie wprowadzał społeczeństwo w 

błąd. Rada nie jest tutaj do wycierania wszystkich spraw prze wójta i to wszystko. Rada jest 

niezależna i ma prawo podejmować takie decyzje, jakie chce, a czas oceni, czy to będą 

decyzje dobre, czy to będą decyzje złe. Proszę tam nie wmawiać, że przez to, że rada 

głosowała Szpaki to nie można zrobić tam Bachorzy. Bo to jest nie prawda.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to niezależne od Bachorzy, od Szpak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – od ludzi. 

Radny Ignacy Janczuk – tak, no właśnie to nie ma nic wspólnego, a pan tłumaczy, że przez 

to, że jest zrobiona tam nie będzie robiona tam.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do nikogo tak się nie wypowiadałem.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja powiem, podsumowując, bo emocje są        

i rozmowy i z jednej i z drugiej strony, bo Państwo też nie jesteście bez winy, pozwól            

że powiem, że jeżeli uważasz, że za 200.000,00 zł, na Bachorzy droga się zrobi bez 

naszego udziału to też opowiadasz bzdury.  

Radny Ignacy Janczuk – nie ona się nie zrobi tam za 200.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to, dlaczego przed chwilą mówiłeś, że mamy 

te 200.000,00 zł w powiecie i za te pieniądze zrobimy,  

Radny Ignacy Janczuk – jakie 200, przecież w powiecie mamy 600.000,00 zł.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – 600.000,00 zł, rozłożone na trzy lata.  

Radny Ignacy Janczuk – to nie ma tam znaczenia, ale oni i tak pozyskają środki na tą drogę.   

Radny Mateusz Leszczyński – mamy PROW przyznany 150 tyś na naszą gminę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no i co z tego?  

Radny Ignacy Janczuk – jak co z tego, tam nie prowadźmy, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –sam zacząłeś opowiadać bzdury.  

Radny Ignacy Janczuk – ta droga będzie zrobiona, bo powiat w świetle normalności ma na te 

drogi ponad 1.000.000,00 zł, bo te 600 i 600. Trzeba tylko pilnować by tak było tam 

doprowadzone, bo oni chcą skorzystać z wniosków, z FOGR. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nawet jak z FOGR 150, 200 dołożą swoje to jest 350.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – moment, odnośnie pilnowania. Jeżeli wójt no 

może trochę przesadził, ale chciał zabezpieczyć nasze pieniądze w powiecie. Wszyscy 

doskonale wiemy jak to się odbywało, sam Ignacy powiedziałeś, że suche porozumienie bez 

żadnych obwarowań to wystarczy. Ja rozmawiałam z naszym radnym, który najbardziej 

zaangażowany jakby ze strony powiatu w tą drogę, więc on powiedział, że to, że 

przegłosowaliśmy to się kończy na tym ich rola i oni już więcej ingerować nie będą. Bo to już 

jest sprawa między wójtem, a starostwem, czy tam zarządem powiatu. Pozwól, że skończę 

ja ci nie przerywałam. Więc jakie były te negocjacje z nimi to dobrze wiemy, bo i pani Ania i 

wójt uczestniczyliśmy w tym i gdybyśmy tego do końca nie doprowadzili nie było by żadnej 

drogi za 200, czy za 600, czy za następne 600. Bo powiat do końca nie chciał podpisać 

żadnego porozumienia, które nasze interesy zabezpiecza. Nawet już po uzgodnieniu 

wszystkiego już po uzgodnieniu wszystkiego, że podpiszą deklaracje do weksla in blanco to 

przyszła ta deklaracja, gdzie w ogóle nie zapewniała, nie zabezpieczała naszych pieniędzy. 

Bo w tej deklaracji na pierwszym miejscu było tak, ja ją czytałam, że różnice między tym, co 

mieli zrobić, a co mogą zrobić, więc jakieś nie wiem gorsze, a nie całość sumy. I o to trzeba 

było zabiegać cały czas i tego pilnować.   

Radny Ignacy Janczuk – powiat te drogi chce robić, tylko pozwólmy im robić. Zgłośmy te 

drogi i poczekajmy czasu, powiat chce te drogi robić, bo ma zobowiązanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Rada Powiatu podjęła decyzję, gdzie 

prawnik powiatu,  

Radny Ignacy Janczuk – powtórzę jeszcze raz, rada chcę te drogi robić już poczyniła duże 

kroki w pozyskaniu środków, tylko dajmy im szansę żeby oni mogli te drogi robić, dajmy 

szanse. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wcale my im nie przeszkadzamy, jak my 

możemy im przeszkadzać?   
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Radny Ignacy Janczuk – nie, my mamy zgłosić drogi, które chcemy, zgodnie z 

porozumieniem.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no zgłosimy. 

Radny Ignacy Janczuk – tak i my zgłośmy, ja was tylko o to proszę o nic więcej i reszta dróg 

będzie zrobiona.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale Ignacy nie ma takiej możliwości żebyśmy 

nie zgłosili, Ty nawet nas o to nie proś, bo tu wszyscy jesteśmy za tym żeby zgłosić. No co 

Ty opowiadasz?  

Radny Ignacy Janczuk – my prowadzimy taką dyskusję zbędną, bo cały czas wyciągacie, że 

powiat nie chce robić, proszę was tylko zgłoście drogi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Ignacy nic nie wyciągamy, Ty słuchaj co ja 

mówię do ciebie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo to jest zadanie, które powiat 

zobowiązał się zrobić, bo tak to wynika z porozumienia, że powiat w poszczególnych latach 

ma robić, jeżeli nie będzie robił to poniesie tego konsekwencje. Dlatego chodzenie, mówienie 

że ja nie chcę robić Bachorzy, czy inne rzeczy to jest zadanie powiatu. Ustalone jest, że rada 

określi, które drogi będzie w poszczególnych latach robić, może powiat będzie miał 

pieniądze, że w jednym roku zrobi inwestycje za 600.000,00 zł. Szanowni Państwo drogi za 

150, czy 200.000 zł, nie wyremontuje się 2,700 m. tam był szacunek robiony z tego, co 

pamiętam była informacje, że około 700, czy 800.000 był przedmiar na naprawę tej drogi.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dziękuje bardzo, a ja tylko jedno zdanie żeby 

podsumować i żebyśmy nie wracali. Na pierwszej sesji, gdzie podejmowaliśmy decyzję o 

drodze tej, jaka była decyzja, nasza rady?  

Radny Wojciech Baj – nikt nie był przeciwny, wszyscy chcieli robić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie.  

Radny Wojciech Baj – tylko że na warunkach.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – na warunkach, więc po rozmowie z panem. 

Więc opowiadanie, że wójt, czy przewodniczący nie chce drogi jest bzdurą, bo po rozmowie 

z panem wójtem i z panią Anią sama zaproponowałam dla radnego powiatowego dla pana 

Dariusza Melecha, że zbierajcie Radę Nadzwyczajną i dajcie więcej, dożucie coś, 

dorzucajcie pieniędzy więcej żeby była to propozycja do przyjęcia. Więc nie zarzucajcie 

teraz, że my nie chcemy robić drogi, bo żadna przewodnicząca i żaden wójt nie jest 

przeciwny, jakimkolwiek inwestycjom w swojej gminie, bo to jest bzdura.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  gmina już wydając te 1.500.000,00 zł, bo taka kwota 

przypadnie do zapłaty za tą drogę plus inwestycje, które wykonaliśmy w ostatniej kadencji to 

dofinansowała na zadania powiatowe prawie 3.000.000,00 zł, dodając jeszcze chodnik, 

dodając jeszcze inne rzeczy, to jest grubo ponad 3.000.000,00 zł,. Gmina w ciągu 5 lat 

wspierała zadania inwestycyjne powiatu na terenie gminy, gdzie tak jak powtarzałem ludzie 

podatki płacą i firmy proporcjonalnie i do powiatu i do gminy i do ministra finansów.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze jakieś pytania do wójta są? 

Dziękuje bardzo.  

Ad.pkt.6.p.p.Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała pismo Wojewody Mazowieckiego z 

dnia 1 października 2015 r. odnośnie złożonych oświadczeń majątkowych. Pismo stanowi 

załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała analizę oświadczeń majątkowych 

Radnych Gminy w Starej Kornicy z dnia 9 października.2015r. Analiza oświadczeń 

majątkowych Radnych Gminy Stara Kornica stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę Państwo czy jakieś pytania co do 

oświadczeń?  

Ad.pkt.7.p.p. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stara Kornica,    

w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnych 

2014/2015. W/w informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – informacje Państwo dostaliście, także 

słucham czy są jakieś pytania? Mamy panią dyrektor z Kobylan, więc bezpośrednio jeżeli 

państwo jakieś pytania macie proszę bardzo.  

Radna Ewa Szydłowska – tak ja mam.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę bardzo.  

Radna Ewa Szydłowska – taka uwaga subwencja oświatowa czasami nie pokrywa 

wynagrodzeń. Co się mi rzuciło w tych wszystkich uroczystościach i projektach i przejrzałam 

wszystko i nie znalazłam, ta muzyka w naszej gminie kuleje. To już dawno zauważyłam.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja bym powiedziała, że w ogóle nie ma.  

Radna Ewa Szydłowska – tak nie ma wyjazdów to znaczy mało jest na różne konkursy, są 

plastyczne, są recytatorskie, są sportowe ta muzyka cały czas jest tak, przejrzałam muzyki 

nie ma.    

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz – są wyjazdy dzieci, biorą 

udział w konkursie powiatowym, właśnie teraz szykujemy się do pieśni patriotycznej, 

harcerskiej i tak dalej. No to że nie osiągają sukcesów.  

Radna Ewa Szydłowska – ale tu są wymienione wszystkie nawet jeżeli nie ma osiągnięć.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz – nie tu są tylko wymieniane te 

z osiągnięciami.  

Radna Ewa Szydłowska –  nie, też są udziały.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz – ja podawałam tylko 

osiągnięcia.  

Radna Ewa Szydłowska – szkoła podstawowa, gimnazjum tutaj jest udział.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo młodzież ze szkoły jeździ często, 

ponieważ opiekunowie dzwonią na różne właśnie konkursy, różne spotkania recytatorskie         

i spotkania związane z wykonywaniem muzyki regionalnej, czy patriotycznej. Także tutaj tak 

jest, że to podane w niektórych miejscach. 

Radna Ewa Szydłowska – ja pamiętam jeszcze bo skoro pani jest, pani poprzedniczka 

zgłaszała coś właśnie na temat tego terenu przed szkołą, że tam było straszne błoto tutaj 

zostało wysypane żwirem, czy to załatwiło sprawę?  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz – nie częściowo tylko mamy 

tylko dojazd wysypany, co też taka, że tak powiem prowizoryczna jest droga. Właśnie tutaj 

jest, dlatego też wniosek o wymianę chodnika wokół szkoły. Chodnik, który ma ponad 50 lat 

on jest już nierówny są wystające, jak jest kafelek ma brzeg wystający dzieci się zaczepiają 

mogą się przewrócić, głowę rozbić. To jest niebezpieczne dla dzieci, więc ja tutaj kolejny raz, 

bo na poprzedniej radzie byłam też mówiłam o tym, także ta wymiana chodnika naprawdę 

jest bardzo potrzebna.  

Radna Ewa Szydłowska – ale to już pani poprzedniczka panie wójcie to już jest bardzo 

długo. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja powiem, że mamy na piśmie pani dyrektor 

do budżetu mamy wnioski i ten chodnik mamy. Także za chwilę przejdziemy do tego 

zgłaszania.   

Radna Ewa Szydłowska – jeszcze poinformuje mnie pani, w jaki sposób język obcy się 

wybiera w szkole? Na przykład czy to będzie rosyjski, czy angielski, czy niemiecki. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz – w mojej szkole wybierają 

rodzice.  

Radna Ewa Szydłowska – rodzice tak?  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz – tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jakieś uwagi macie Państwo, proszę bardzo.  

Radny Ignacy Janczuk – od jakiegoś czasu wyniki gimnazjum są dość słabe. Myślałem, że 

chociaż w jednej rubryce będziemy mieli coś lepiej, wszyscy są po niżej średniej powiatowej. 

Także to już jest jakiś czas ta sytuacja, czy by nie szło coś z tym zrobić? Kiedyś nam 

tłumaczono, że to może dzieci są niezdolne, ale ja myślę, że jednak sposób nauczania też 

jest ważny i to już nie jest pierwszy rok to już jest przynajmniej trzeci rok z rzędu i te wyniki 

są dużo niższe od średniej powiatowej. Taka się rzuca uwaga. Tutaj trzeba porozmawiać        

z dyrekcją. 

Radna Ewa Szydłowska – jeszcze mam pytanie, gdzieś raptem ucichł ten dziennik 

elektroniczny w szkole w Kornicy. Pan wójt zadzwoni jeszcze raz do pani dyrektor, czy ona 

przyjdzie nam wyjaśnić, czy nie, co w związku z tym? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba skończyć punkt. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze do tej informacji o stanie oświaty 

macie państwo jakieś uwagi, pytania?  
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Radna Ewa Szydłowska – ja jeszcze tak, że mimo wszystko na tą muzykę musimy zwrócić 

uwagę. Z tymi zajęciami wyjałowiony grunt i właśnie ten chodnik, to zapamiętała i zwróciłam 

uwagę, że nawet w ubiegłym roku to jest remont tylko 2.400 zł, gdzie Szpaki 7000 - 8.000 zł, 

nie 7000 środki zewnętrzne.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dobrze czy jakieś jeszcze pytania? 

Radna Ewa Szydłowska – ten dziennik, co się dzieje.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dziennik, dobrze dopytamy się co z tym 

dziennikiem. Proszę zapisać, pani dyrektor nam odpowie. Rozumiem, że Państwo więcej 

uwag nie macie.  

Ad.pkt.8.p.p. Wnioski do budżetu gminy na 2016 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – macie Państwo przygotowane, proszę 

bardzo po kolei.   

Radna Ewa Szydłowska – wnioskuje na przyszły rok budżetowy o następujące inwestycje      

w sołectwach Kazimierzów – Dubicze – Zalesie: 

1. Pokrycie dróg betonowych asfaltem, dwie drogi: 

a) 300 m- Kazimierzów,  

b) 1000 m. – Zalesie.  

2. Wysypanie dróg dobrej jakości żwirem tzw. rapą  

a) odcinek Kazimierzów - Koszelówka o dł. ok. 500m. 

b) fragment drogi w Kazimierzowie o dł. ok. 500m. 

3. wytyczenie drogi i wycięcie ewentualnie drzew i krzaków o ile rosną w pasie 

drogowym, droga łącząca Zalesie – Zabagnie, od gospodarstwa Zasiuków z drogą 

powiatową biegnącą przez Kazimierzów.  

Radny Tadeusz Ilczuk – ja tutaj mam dwie takie króciutkie drogi, tu w kierunku do Andrzeja 

Skiby tam jest 400 m., czy 300 parę tej drogi. Druga taka droga 100 parę metrów tam jak się 

jedzie do Kobylan w kierunku Wojtka Jaszczuka. Poczynania podjąć w sprawie budowy 

chodników przy tej drodze naszej wojewódzkiej.  

Radny Wiesław Maciejuk – przebudowa chodników na Nowej Kornicy, tam są bardzo duże, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a to teraz razem z tą drogą nie będzie 

robione?  

Radny Wiesław Maciejuk – tylko chyba w części. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przebudowa chodnika istniejącego to jest powiatu, to jest 

chodnik powiatowy, tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no dobrze i co jeszcze? 

 Radny Wiesław Maciejuk – remont dróg w gminie tutaj co mamy, co mamy zrobić,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – gminnych rozumiem wszystkich? 
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Radny Wiesław Maciejuk – tak. Dokończenie nawiezienia drogi przy remizie, tam 

nieskończone trzeba kilka samochodów trzeba dowieźć, to jest odcinek, który został.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tutaj przy świetlicy? 

Radny Wiesław Maciejuk – tak. Dokończenie solarów żeby na bieżąco, żeby walczyć o to.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w całej gminie? 

Radny Wiesław Maciejuk – tak, w całej gminie. Wygospodarowanie środków na te 

bezpańskie psy, to trzeba coś zrobić z tego, gdzieś szukać u nas jest bardzo dużo. I ten 

problem będzie narastał, na pewno.  

Radna Zofia Marczuk – dalsza budowa chodnika na osiedlu, chodnik na cmentarz, następnie 

droga łącząca drogę wojewódzką z drogą powiatową dla samochodów ciężarowych, 2 zjazdy 

z dróg polnych, poprawa chodnika Stara Kornica przy drodze powiatowej.      

Radny Stanisław Wielgórski – pierwsza sprawa ta droga od tego zakrętu do Kałabuna to jest 

tragedia i druga sprawa pokryć asfaltem te betonówki.  

Radny Mateusz Leszczyński – pokrycie dróg gminnych utwardzonych asfaltem, dokończenie 

dróg powiatowych we wsi Wygnanki, Walim, Kobylany z podpisanego porozumienia gminy i 

powiatu, co była dyskusja o tym.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zaraz przejdziemy.    

Radny Mateusz Leszczyński – przejęcie własności dróg powiatowych na rzecz Gminy Stara 

Kornica celem budowy lub remontu dróg leżących na terenie Gminy Stara Kornica, 

dokończenie programu unijnego na kolektory słoneczne.   

Radny Krzysztof Mielniczuk – podobnie tak jak Kornica znaczy z tą drogą powiatową do 

Walima postarać się, aby droga była dokończona, kolektory słoneczne aby były dalej, znaczy 

tutaj w Kornicy na Wygonie jest nowy chodnik położony odwodnienie jest nie zrobione to jest 

pół drogi jest cały czas tu wodą, ta droga w końcu się rozklei, rozjedzie. Nie dokończone jest 

200 m, tego asfaltu też powiatowa. 

Radny Wojciech Baj – parking przy kościele już kilka lat był nadmieniany i na Kolonii 

pokrycie tych betonówek, oni tam z funduszy sołeckich przeznaczą z przyszłego roku, aby 

pokryć, pojedyncze utwardzenie, nie żadnym asfaltem. Asfaltu nie ma sensu lać, bo to i tak 

odstanie tylko po prostu przykrycie żeby to się trzymało, żeby to nie popłynęło.   

Radny Ignacy Janczuk – wniosek do budżetu gminy na 2016 r. Proszę, aby w budżecie na 

2016r. w mojej miejscowości zostały ujęte do realizacji budowy dróg gminnych: obok dawnej 

szkoły ok. 100 m. w celu poprawy dojazdu do świetlicy wiejskiej i siedziby Stowarzyszenia 

„Park”, jak również dokończenie budowy drogi obok zabudowy Państwa Chwedczuków na 

odcinku ok. 800 m., która została rozpoczęta cztery lata temu. Droga ta została ujęta             

w Prognozie Wieloletniej na 2016 r. i proszę o jej wykonanie. Ponadto chcę nadmienić,        

że w Wólce Nosowskiej nie były wykonywane żadne inwestycje oprócz Funduszu Sołeckiego 

od trzech lat. Proszę o ujęcie tych inwestycji w Budżecie Gminy na 2016r.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a wytłumacz, która to droga jest ta obok 

Państwa Chwedczuków. 
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Radny Ignacy Janczuk – no to tam gdzie była już rozpoczęta,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tam, na której byliśmy? 

Radny Ignacy Janczuk – tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tam jeszcze dalej mieszkają? 

Radny Ignacy Janczuk – tak, bo tam było robione na dwa etapy, część drogi 1,5 km. i tam 

zrobione jest 800 i drugi raz tam zrobione te 800 m., ona się łączy z tamtymi widocznymi 

zabudowaniami.  

Radna Ewa Szydłowska – ona dobiega tutaj do tej drogi koło Piotra  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale to tam jeszcze ktoś mieszka? 

Radny Ignacy Janczuk – tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tam są gospodarstwa? 

Radny Ignacy Janczuk – i jeszcze druga sprawa może jeszcze może ogólnogminna, 

chciałbym przeznaczyć w tym okresie w okresie 4 lat, bo teraz będzie z tego co się mówi 

dużo łatwiejsze pozyskanie pieniędzy na remont dróg, też i gminnych. Żeby rozpocząć tak 

jakby modernizacje dróg wykonanych, remont tych dróg wykonanych 20 lat temu. One są już 

w bardzo złej sytuacji, na przykład u mnie, co jest na Kolonii ona się jeszcze trzyma w 

całości, ale ona jest spękana w takie malutkie kwadraciki, jak puzzle. I to jest tylko kwestia 

czasu jak zaczną te puzzle się rozsypywać i ona się rozsypie. I to trzeba postarać się, żeby 

w tych latach bo to będzie szansa żeby trochę dróg gminnych, czy nawet na Czarnoziemi 

widziałem, że też droga jest taka bardzo spękana. Chciałbym, żeby co roku ująć jakieś 

pieniądze 300 czy 500.000 zł, i te drogi wybudowane dawniej zacząć remontować, żebyśmy 

potem nie zostali w takiej sytuacji, że nam się wszystko rozsypie. To tyle dziękuje.  

Radny Piotr Niedźwiedziuk – no cóż w Kobylanach najważniejszą sprawą jest zrobienie drogi 

przez wieś w stronę „Pólek” jest taka droga no wieńcząca, najważniejsza tam ludzie przecież 

jeżdżą. Pani dyrektor przypominała o kostce, ja też tutaj piszę o kostce wokół szkoły, tak jak 

już też Ignacy wspomniał potrzeba jest wyasfaltowanie drogi tutaj przez Czarnoziem też się 

sypie. Wysypka żwirem tych dróg szczególnie, co graniczy z Huszlewem przy tak zwanej 

granicy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dziękuje. Nie ma wszystkich radnych. 

Radny Piotr Niedźwiedziuk – jeżeli chodzi o wniosek z powiatu o remont dróg Walim, 

Kobylany oczywiście tutaj i Kiełbaski.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – cały czas piszemy do powiatu.  

Radny Piotr Niedźwiedziuk – a przepraszam, oznakowanie to taż mam napisane, 

zapomniałem powiedzieć, oznakowanie skrzyżowań prawidłowe. Tutaj jest gminne i do 

powiatu i nie wiem, do kogo to zobowiązanie należy się, bo w sumie przy powiatowej drodze. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a o którym skrzyżowaniu mówisz? 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz – koło figurki. 
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Radny Piotr Niedźwiedziuk – między innymi koło figurki, ale i ogólnie na terenie gminy są 

skrzyżowania.   

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz – mówię o tym, dlatego, że 

dzieci tamtędy też jeżdżą i tam przynajmniej dwa razy w miesiącu jest groźny wypadek i 

naprawdę jest to dosyć takie niebezpieczne, jeżeli chodzi o dzieci szkolne.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeżeli chodzi o oznakowanie to do powiatu 

pisaliśmy o tą tablice miejscowości, jeżeli chodzi o ograniczenie prędkości no bo to się wiąże 

dopiszemy jeszcze. Mamy jeszcze tak, pan Leszek Muszyński ze Szpak dzisiaj nie mógł być, 

ale złożył wniosek.  

Wnioskuje o ujęcie w planie budżetu Gminy Stara Kornica na rok 2016: 

- przebudowy drogi powiatowej nr 2016 W Nowe Szpaki – Walim w miejscowości Nowe 

Szpaki, polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z powodu bardzo złego 

stanu powyższej drogi zawierającej pęknięcia, nierówności, zapadnięcia, co skutkuje 

większą wypadkowością.  

- modernizacji drogi gminnej gruntowej nr 379 w Nowych Szpakach. 

To pana Leszka Muszyńskiego wniosek do budżetu, Halina nie przekazała z Popław i 

Wyrzyk.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, ale na komisje czy na sesję dostarczy też informację 

o wniosach, jakie chce złożyć do budżetu na zadania inwestycyjne w 2016 roku.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja z Kornicy Kolonii też mam wniosek, 

nieśmiertelne oświetlenie, przeznaczamy już trzeci rok, zaznaczam, że przeznaczamy już 

trzeci rok fundusz sołecki na oświetlenie. Lampy już są kupione i dalej idzie nam opornie jak 

byśmy w XVIII, XIX wieku żyli. Ja jeszcze mam do Państwa radnych takie prośby jeżeli 

będziecie rozważać budżet na 2016 rok to chciałabym, żebyście wzięli pod uwagę, czy 

chcemy, bo ja na przykład bardzo bym chciała żebyśmy przynajmniej raz w roku taki koncert 

jaki był pana Marka Torzewskiego, żebyśmy zaplanowali w budżecie już bez żadnych tam 

niespodzianek, zaskakiwania kogoś tylko się zastanówcie czy jest taka potrzeba i czy nas na 

to stać, czy mieszkańcy zechcą na to przyjść, czy to jest ważne, czy nie. Natomiast, kto by 

miał występować no to już kwestia tego, kogo wybierzemy. Teraz jeszcze mam taki, ja 

wniosek żebyśmy w budżecie też przewidzieli remont GOKU. Dlatego, że te zajęcia zaczęły 

się odbywać widać, jakie jest zainteresowanie, widać jaka jest potrzeba żeby taki ten Dom 

Kultury Gminny funkcjonował. Niestety bez siedziby są komplikacje rożne. Jeszcze jeden 

wniosek jako stowarzyszenie od kilku lat organizujemy Dzień Kobiet no nie jest to tanie 

przedsięwzięcie ze względu na ilość pań które uczestniczą, a my byśmy chcieli żeby było ich 

jeszcze więcej z całej gminy przyjeżdżały i gdybyście Państwo parę złotych przeznaczyli w 

budżecie byli byśmy wdzięczni. Jeżeli uważacie oczywiście, że taka potrzeba jest.         

Radna Ewa Szydłowska – znaczy ja proponuje do zastanowienia się i do ułożenia 

kalendarza imprez na 2016 rok i trzymania się tego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no właśnie mówię, jeżeli Państwo uznacie, 

że to jest potrzebne, bo wcale to nie musi być. Do budżetu dalsze wnioski, pani dyrektor         

z Kobylan. Zwraca się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy 
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na rok 2016 na wymianę chodników wokół Szkoły Podstawowej w Kobylanach. Nadmieniam, 

że chodniki mają ponad 50 lat, są nierówne, a ostro wystające brzegi są niebezpieczne dla 

dzieci. To są Kobylany, natomiast ZPPO w Starej Kornicy. Wnioski do budżetu gminy na 

2016 rok. Remont generalny 4 łazienek w przedszkolu (wymiana instalacji wodnej, położenie 

nowej glazury i terakoty, wymiana umywalek, wymiana sedesów, wymiana nowych kabli. 

Uzasadnienie też jest bardzo szerokie, w dwóch łazienkach zostały wymienione rury. Dwie 

łazienki wymagają także wymiany rur. We wszystkich łazienkach w ciągu roku szkolnego 

dochodzi do częstych awarii, wymagających naprawy cieknących instalacji. Ponadto zawsze 

w łazienkach czuć nieprzyjemny zapach szamba, co najprawdopodobniej spowodowane jest 

złą instalacją odpowietrzającą. Kabiny, które wykonane są z drewna wymagają wymiany 

drzwi, często zacinają się. Terakota na podłodze jest bardzo śliska nie odpowiedni rodzaj 

płytek, wymaga dodatkowego przykrycia matami antypoślizgowymi. Co utrudnia utrzymanie 

jej w czystości, a także naraża dzieci na potknięcia. Następny wniosek to jest wymiana okien 

drewnianych ( od strony ulicy). Obecnie okna są bardzo nieszczelne, co powoduje zbyt dużą 

utratę ciepła, w salach jest chłodno zwłaszcza w okresie zimowym. Co rocznie uszczelnianie 

na zimę jednak to nie gwarantuje pełnej izolacji termicznej, no i zwiększa się zużycie oleju 

opałowego. Wymiana instalacji elektrycznej starej części budynku szkoły podstawowej. 

Ponawiany corocznie wniosek, to już też znamy. Docieplenie ścian zewnętrznych (od 

dziedzińca szkoły). Nie są ocieplone dochodzi do odpadania tynku. 

Radna Ewa Szydłowska – docieplenie można w ramach tego 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no właśnie. Modernizacja sale komputerowej 

szkoły podstawowej. Zakup nowego sprzętu komputerowego, projektora, tablicy 

interaktywnej. Realizacja podstawy programowej oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży 

dostępu do nowoczesnych metod nauczania wymaga jak najczęstszego korzystania z 

multimediów podczas procesu edukacyjnego. Następna to jest materiały na świetlicę 

szkolną. W związku z dużą liczbą dzieci przebywających na świetlicy szkolnej zużycie 

materiałów papierniczych, piśmienniczych, plastycznych jest bardzo duże. Obowiązkiem 

szkoły jest wyposażenie i zapewnienie takich materiałów dzieciom. Odnowienie i malowanie 

korytarza górnego. Uzupełnienie i wymiana mebli szkolnych, biurek, szaf, stolików i 

krzesełek. Corocznie wymieniamy stare zniszczone meble szkolne, które zastępowane są 

nowymi. Najbardziej na zniszczenia narażone są ławki i krzesełka szkolne, z których 

korzystają uczniowie. Zabezpieczenie i otynkowanie komina. Jest to stary komin, wykonany 

jeszcze starą technologią wymagający gruntownego remontu. Komin był otynkowany jednak, 

tynk zaczął odpadać i obsypywać na dach kotłowni. Ponadto rozwalający się komin niezbyt 

estetycznie wygląda i stwarza zagrożenie dla dachu. Należałoby rozważyć usunięcie starego 

tynku i ponowne otynkowanie i pomalowanie, albo częściowa rozbiórka. Są to tylko 

najważniejsze zapotrzebowania ZPPO w Starej Kornicy. Wiem, że spełnienie wszystkich jest 

bardzo kosztowne i obciążające środki budżetowe. Należałoby zastanowić się czy nie warto 

sięgnąć po środki unijne z programu RPO w celu sfinansowania części potrzeb, zwłaszcza 

dotyczących termomodernizacji budynku. Od grudnia ruszyć ma nabór wniosków na ten cel z 

80% dofinansowaniem oraz możliwością pozyskania pozostałych 20% z Funduszy Ochrony 

Środowiska.  Proszę o rozważenie tej możliwości. Do napisania projektu wniosku niezbędne 

jest wykonanie audytu energetycznego (który kosztowałby ok. 3 tyś zł). Jest to ogromna 

szansa (jedna z ostatnich, jeżeli chodzi o środki unijne) dla odnowienia i docieplenia naszego 

budynku ZPPO, który będzie służył jeszcze przez wiele lat. Pani dyrektor mgr inż. Iwona 

Zaniuk.  



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 

 

Na ten moment to są wszystkie wnioski jeszcze nie mamy wniosku jeszcze z Popław tylko.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – Stare Szpaki.     

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie Stare Szpaki mamy.                

Skarbnik Gminy Anna Blondyk  – Nowe Szpaki.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Nowe też, czytałam przed chwilą pan Leszek 

na piśmie nam tutaj przekazał.  

Radna Ewa Szydłowska – ja proszę o słupy ostrzegawcze przy tym przepuście. To taka 

drobnostka. 

Radny Mateusz Leszczyński – mieszkańcy z Kiełbasek prosili o lustro na skrzyżowanie, tutaj 

jak się wyjeżdża z wsi.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to pozostaje w pasie drogi powiatowej.   

Radny Mateusz Leszczyński – ono kosztuje chyba z 500 zł, można wstawić. W Kiełbaskach 

jak się z wsi wyjeżdża.  

Radny Ignacy Janczuk – tam są dwa zakręty. 

Radny Mateusz Leszczyński – tam są dwa zakręty, tam ludzie pędzą i tam nic nie widać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a tablica miejscowości jest? 

Radny Mateusz Leszczyński – pani Elwiro sama pani wie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie, tablica miejscowości jest.  

Radny Mateusz Leszczyński – jest tablica zgadza się, ale sami wiecie jak ludzie jeżdżą.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – rozumiem, że wszystkie wnioski już w tej 

chwili są? 

Radna Ewa Szydłowska – jeszcze jedno pytanie. Jak są te inwestycje to do pani skarbnik, 

one są w netto, brutto? Gmina się nie rozlicza tak z VAT? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – brutto, rozliczamy się zależy, jaka inwestycja. Jest taka 

zasada, że jeżeli jest sprzedaż to możemy odliczyć, natomiast, jeżeli nie ma sprzedaży w 

danej dziedzinie to nie rozliczamy.  

Radca Prawny Kinga Kirsch – ja przepraszam najmocniej ja chciałam Państwa opuścić, 

zostawić Państwa, dziękuję bardzo za uwagę. Proszę Państwa zastanówcie się Państwo czy 

potrzebna jest moja obecność na każdej radzie, ponieważ ja uważam, że to jest zbędne, bo 

Państwo rozmawiacie o sprawach, które nie wymagają opinii prawnych, formalno – 

prawnych, a nie merytorycznych, prawda. Więc gdyby to były sprawy istotne dla Państwa i 

szczególnej wagi ja bym prosiła wtedy o zapraszanie mnie. Natomiast jeżeli chodzi o takie 

standardowe Państwa posiedzenia to proszę mnie o zwolnienie z obowiązku bycia tutaj, 

ponieważ jakby nic nie wnoszę do tego pod względem formalno - prawnym. 

Radna Ewa Szydłowska – pani mecenas my nie możemy przewidzieć.       
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Radca Prawny Kinga Kirsch – proszę pani, porządek obrad który był dołączony do 

dzisiejszego zebrania z łatwością można było to przewidzieć. Jeżeli są jakieś naprawdę 

istotne względy takie pod względem formalno – prawnym, to Państwo się orientujecie, na 

czym polega zawód Radcy Prawnego. Więc jeżeli chodzi o kwestie opiniowania dokumentów 

czy uchwał jak najbardziej, natomiast ludzie opinii tutaj które wyraziłam kilka razy podczas 

państwa dyskusji nic nie wnoszą do Państwa, także prosiłabym o analizę tego ponieważ 

moja dzisiejsza obecność moja tutaj no niewiele wniosła przyznajcie Państwo. Ponieważ to 

są Państwa sprawy najbardziej znane najbardziej ludzkie do których ja praktycznie 

zastrzeżeń merytorycznych mieć nie mogę. 

Radna Ewa Szydłowska –  pani mecenas przykro nam słuchać takich złośliwości bo wiem, 

że w innych gminach 

Radca Prawny Kinga Kirsch – proszę pani to nie są złośliwości praktyka jest taka jak pani 

tłumaczę, radcowie prawni nie muszą uczestniczyć na posiedzeniu rady, wzywani są wtedy 

kiedy są szczególne sytuacje, uchwały podjęcia w sposób istotny dla sprawy gminy. 

Radna Ewa Szydłowska – a czy pani udziela pomocy pracownikom tutaj w gminie w jakiś 

tam sprawach? 

Radca Prawny Kinga Kirsch – proszę pani cały czas, non stop, na każde praktyczne 

zawołanie.  

Radna Ewa Szydłowska – może by skorzystali właśnie, kiedy pani jest.  

Radca Prawny Kinga Kirsch – proszę pani pracownicy mają ze mną kontakt mailowy, 

telefoniczny opiniuje wszystko co trzeba wszystko na bieżąco, łącznie ze sprawami 

sądowymi jutro do Warszawy wyjeżdżam.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a jeżeli chodzi o radę to może tak samo jeżeli ktoś by miał 

pytanie może zgłosić, może pisać maile spraw dotyczących tutaj pracy.   

Radca Prawny Kinga Kirsch – oczywiście, jeżeli macie Państwo to proszę bardzo ja opiniuje 

wszystko panie korzystają z mojej pomocy non stop, każda decyzja jest praktycznie 

omawiana ta szczególnie istotna pod względem formalno-prawnym. 

Radny Ignacy Janczuk – jeszcze jak można to ja chciałbym o coś zapytać jak już pani jest. 

My mieliśmy troszeczkę wcześniej taki problem i nie mieliśmy o to, kogo zapytać. Chodzi o to 

pan wójt nie tak dawno wydał w granicach 60.000,00 zł, bez wiedzy i zgody kogokolwiek. Ani 

komisji budżetowej, ani nikogo nawet pani przewodnicząca mówiła, że nie wiedziała, próbuje 

nam wmówić, że to wszystko jest ok., ja uważam, że to jest przekroczenie uprawnień pana 

wójta, że bez wiedzy i zgody kogokolwiek wydał takie pieniądze. Pan wójt się tłumaczył, że 

to jest ze środków bieżących i miał prawo wydać, a ja powiem, że nie ma prawa wydać takiej 

dużej sumy bez wiedzy kogokolwiek i komisji budżetowej.      

Radca Prawny Kinga Kirsch – na co były te środki wydatkowane? 

Radny Ignacy Janczuk – to były na remont. 

Radca Prawny Kinga Kirsch – ale remont czego? 

Radny Ignacy Janczuk – piwnicy akurat. 
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Radca Prawny Kinga Kirsch – proszę Państwa, pozwolą Państwo, że jakby nad tym się 

zastanowię i udzielę odpowiedzi, ewentualnie na przyszłe obrady. Natomiast generalnie, co 

do zasady to oczywiście jeżeli są to czynności zwykłego zarządu to pan wójt do czynności 

zwykłego zarządu może pytać o opinię rady, ale nie musi. Jeżeli są to czynności 

przekraczające zwykły zarząd to wtedy z reguły taka opinia rady powinna być. I teraz trzeba 

by było się zastanowić, czy taka czynność na kwotę 60.000,00 zł, była to czynnością, która 

się mieści w katergorii czynnościach zwykłego zarządu, czy przekraczająca zwykły zarząd i 

od tego trzeba wziąć ocenę czy ta opinia Państwa była konieczna, czy nie. Tak mogę na ta 

chwile odpowiedzieć nie znając jakby dokumentów, ani szczegółów tutaj działania.    

Radny Ignacy Janczuk – my byśmy chcieli wiedzieć, no bo też to jest ważna rzecz bo to takie 

pieniądze wydawane bez niczyjej wiedzy ile by nie było czy to by było 600 zł czy nie 

wiadomo ile, ale 60.000,00zł, to nie jest pierwszy raz to już się zdarzało. 

Radca Prawny Kinga Kirsch – ale te pieniądze służyły do zaspokojenia celu publicznego. Nie 

były realizowane na jakąś inwestycje prywatną na prywatny cel, czy jakąś tam celowo 

wyznaczone. Tylko było na realizację celów dla zaspokojenia potrzeb społeczności.  

Radny Ignacy Janczuk – tak ale są takie informacje, że my jako radni czasami prosimy o 

rzeczy takie drobne, załóżmy jakieś remont i jest odzew zerowy. Nikt tam nie uzyskuje nic, 

bo pieniędzy nie ma, cały czas jest to samo tłumaczenie, trzymajmy się budżetu bo 

pieniędzy nie ma i tak się dostosujemy, a później raptem wychodzi takie zdarzenie, że są 

wydatkowane bez wiedzy i zgody czyjejkolwiek na kwotę 60.000,00 zł. Ja uważam, że to jest 

przekroczenie uprawnień na tak dużą sumę. Ja nie mówię, że gdyby ktoś je przedstawił to 

może rada by się zgodziła na wydatkowanie tych pieniędzy.     

Radca Prawny Kinga Kirsch – a czy Państwo uważacie, że te pieniądze gminy były 

niesłusznie wydane? Już jakby celowo wychodząc z tego działania.  

 Radny Ignacy Janczuk – znaczy celowości to my się jakby nie. 

Radny Mateusz Leszczyński – mamy 18 sołectw w naszej gminie inne po prostu są 

Radca Prawny Kinga Kirsch – wnioski do budżetu były składane wcześniej? 

Radny Mateusz Leszczyński – nie, nie było nic.  

Radca Prawny Kinga Kirsch – a z wcześniejszych lat też nie? 

Radny Mateusz Leszczyński – nie. 

Radny Ignacy Janczuk – to było tak jakby z marszu po prostu. Bez wiedzy i zgody i właśnie 

żeby radni nad tym troszkę czuwali, my sami wszystkiego tam nie wiemy. Przepraszam, my 

może wiemy tylko nam się wmawia, że nie mamy racji, o w ten sposób.  

Radny Wojciech Baj – to było w ten sposób to było na wniosek mój i tam jeszcze kilku osób 

ze Szpak. Podjęliśmy taką decyzję, że to była prośba do wójta skierowana. Nie było wejść z 

zewnątrz do tej piwnicy, gdyby przyszło się tam robić w przyszłym roku, czy w którymś tam 

roku byśmy musieli niszczyć kostkę, która była zaplanowana na ten rok. Miało być na 

początku tylko wejście, ale doszliśmy do wniosku takiego, że jeżeli zrobimy wejście tam się 

później z tym wejściem nie da się nic zrobić w środku, bo tam było bardzo dużo pracy z tego 

względu, że wywozili gruz i ziemię po prostu taczkami. Wójt przychylił się do naszej prośby 
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no nie wiem popełnił przestępstwo, czy nie popełnił przestępstwa. Nam, jako wsi zrobił 

bardzo dobrze, zrobił bardzo dużo. Stoi jest, myślę, że będzie wykorzystane jeszcze nie jest 

wykorzystywane z tego względu, że nie ma wentylacji. Wentylację zrobimy w przyszłym roku 

z funduszu sołeckiego. 

Radca Prawny Kinga Kirsch – przestępstwa nie popełnił.  

Radny Wojciech Baj – no właśnie.  

Radca Prawny Kinga Kirsch – nie kwalifikujmy tego do kategorii spraw karnych. Proszę 

Państwa ja myślę, że to Państwo ocenicie sami. To jednak jest inwestycja celu, która służyła, 

na Państwa wniosek, był dla uspokojenia potrzeb Państwa społeczności. Może wypadałoby 

panie wójcie radę zapytać o to. Nie stało się tak, te pieniądze nie zostały przeznaczone jakby 

na jakiś cel, który był celem prywatnym. Więc może Państwo zastanówcie się czy jest po 

prostu potrzeba do tego, żeby się nad tym się tak mocno pochylać, jeżeli Państwo widzą to 

mogę Państwu wytyczne wójtowi złożyć i na drugi raz taka sytuacja nie powinna mieć 

miejsca, nie powinna się powtórzyć, skoro są inne sołectwa i są inne potrzeby, macie 

Państwo wnioski budżetowe. Macie Państwo prawo oczekiwać, że one będą również w 

swojej kolejności realizowane. 

Radna Ewa Szydłowska – te wytyczne ustnie czy na piśmie mamy złożyć? 

Radca Prawny Kinga Kirsch –  na piśmie mogą Państwo złożyć, mogą państwo do protokołu 

jak najbardziej. Macie Państwo pełne prawo, że jak tego nie ma opcji takiej, że jak by pan 

Wójt zaciągał zobowiązanie powyżej pewnej kwoty, która zdaniem Państwa jest już kwotą 

według Państwa jest kwotą wygórowaną. Często reguluje się w ten sposób jakby ograniczać 

dokonywania pewnych czynności powyżej pewnej kwoty, tak w zależności od rodzaju 

inwestycji. Zwarzcie Państwo na jedną sprawę, jak Państwo bardzo mocno zawężą tą kwotę 

to się później okaże, że przy każdej najdrobniejszej sprawie trzeba będzie Państwa opinię 

uzyskiwać. Chyba, że Państwo macie takie życzenie, to od państwa woli zależy.  

Radny Mateusz Leszczyński – czy pań wójt nie przekroczył swoich uprawnień, kompetencji 

pobrania środków z budżetów gminy bez zgody rady. Gdzie inne sołectwa proszą o 

10.000,00 zł, 20.000,00 zł, to nie ma pieniędzy, a tu raptem 60 000,00 zł wyskoczyło. 

Radca Prawny Kinga Kirsch – proszę pana należałoby to ocenić, czyli jakby zapoznać się z 

całą dokumentacją, ze wszystkim. Na podstawie papierów stwierdzić, czy faktycznie 

możemy postawić panu wójtowi taki zarzut, że w sposób niewłaściwy dokonał wydatkowania 

tych środków. Trzeba by się było nad tym zastanowić, ale patrzeć też trzeba zawsze jak w 

każdych instytucjach jak się Państwo orientujecie, jaki był cel tego, jaka była idea, z czego to 

wynikło, czy to nie było działanie, które zamierzało do obejścia prawa albo na szkodę, czy 

ewentualnie uszczuplenie tych środków finansowych, czy nawet narażenia mienia na 

znaczną stratę. Tylko jak to pan tutaj argumentował, że to wynikało z Państwa potrzeb, z 

racjonalności sytuacji, więc jakby tutaj macie Państwo prawo jakby zawnioskować, że nie 

chcecie Państwo takich działań, każda kwota powyżej powiedzmy sobie. Ja teraz sobie 

mówię hipotetycznie 10.000,00 zł, musi być z Państwem uzgodniona, bo taka jest wola 

Państwa jako rady.  
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Radny Ignacy Janczuk – wie pani jeszcze taka sytuacja, że załóżmy tutaj są niektóre 

świetlice, na które nie zostało przeznaczone więcej jak 10.000,00 zł, albo 5.000,00 zł,             

i robienie tam piwnicy za 60 to jest takie troszkę niestosowne. 

Radca Prawny Kinga Kirsch – nie współmierne.  

Radny Ignacy Janczuk – bo uważam do sytuacji do gminy, bo ja nie mam nic przeciwko tutaj 

tej piwnicy może i trzeba ją było zrobić, ale przedstawić, uzasadnić i wtedy podjąć tam 

decyzję. Bo jeśli gdzieś ktoś czeka przy remoncie tam świetlicy 5 lat, żeby ją dokończyć na 

przykład tutaj pani Halinki nie ma ale u niej w miejscowości czeka się 5 rok, żeby dokończyć 

inwestycje w świetlice, która od 5 lat nie może być dokończona tu chodzi o 50.000,00 zł, 7 

może 10 i 60.000,00 zł, na piwnicę to jest chyba troszeczkę niestosowne, to jest 

nieadekwatne do sytuacji. I o to nam tylko chodzi. 

Radca Prawny Kinga Kirsch – pod tym względem na pewno, jeżeli są inne potrzebny to tutaj 

jak najbardziej możemy to tak ocenić że są inne pilniejsze jakieś wydatki, które należało by 

realizować, a piwnica mogła poczekać. 

Radny Ignacy Janczuk – być może ta piwnica jest bardzo pilna, ja nie mówię w tej chwili o 

tym czy celowo, że dlaczego nikt tam nie wiedział, po prostu, my się dowiadujemy niemal, 

jako ostatni.  

Radca Prawny Kinga Kirsch – dla przejrzystości sytuacji tutaj no muszę być obiektywna bo 

takie sytuacje powinny być do Państwa wiadomości przedstawiane i Państwo powinniście 

być na bieżąco informowani.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeżeli wolno. Panie radny przywołał pan te Popławy, tak 

Popławy jest małą świetlicą, ale co roku ile razy radna się zwracała to zawsze rada wybrała 

zgodę na wniosek wójta o dołożenie środków, dach był wymieniany, woda robiona, 

wewnętrzne terakota, glazura obijanie ścian. Także nakłady, jakie były ponoszone na 

świetlice w Popławach, to przekraczała wartość funduszu sołeckiego.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale przecież nie wszystkie świetlice mają dofinansowania. 

Przecież Kornica dostała 100.000,00 zł, na wentylację i poza funduszem sołeckim i w czym 

problem był? W niczym. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no wyraziliście Państwo zgodę, bo 

wnioskowaliśmy o to. Mimo tych przepychanek to uważam, że inwestycja bardzo potrzebna. 

Trzeba zwracać uwagę jeszcze przy tych świetlicach jak one są wykorzystane, jakie są 

wielkości, ilu mieszkańców, ilu mieszkańców korzysta z niej. To też trzeba wziąć pod uwagę.   

Radny Mateusz Leszczyński – ale ja nie mówię, że jest źle zrobiona ale tak trzeba 

wydatkować pieniądze na inne które nie mają nic. O to mi chodzi cały czas. Bo u nas w 

wiosce przez tyle lat nie było nic zrobione, a prosimy o tą drogę. 

Radny Stanisław Maciejuk – niech pan nie mówi, że nie było nic. 

Radny Mateusz Leszczyński – na fundusz sołecki.  

Radny Ignacy Janczuk – proszę zastanowić się nad moją, 

Radca Prawny Kinga Kirsch – dobrze.  
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Radny Ignacy Janczuk – i dać jakiś odzew tutaj na radę. 

Radca Prawny Kinga Kirsch – mnie jak najbardziej interesują Państwa problemy, natomiast 

nie do wszystkich nie mogę po prostu się odnieść, bo nie znam tak szczegółowo tych 

wszystkich spraw, które są jakby z Państwem na co dzień. Ja raczej tutaj zajmuje się 

obsługą urzędu pod względem formalno-prawnym. Tak jak powiedziałam, że jeżeli są jakieś 

problemy są jakieś niejasności, czy panie nie mogą sobie poradzić z pewnymi sprawami, z 

którymi chodzi o postępowanie, czy decyzje, czy sprawy sądowe wynikające jak wiecie 

Państwo na pewno z różnych tutaj działań. To wtedy ja się oczywiście tutaj się na bieżąco 

tym wszystkim zajmuje i prowadzę obsługę prawną i pomagam tutaj na tych różnych etapach 

postępowania administracyjnego. Natomiast jakby tutaj przy Państwa szczegółowych 

problemach danej społeczności no nie bardzo jestem w stanie zabrać głos, bo po prostu no 

nie znam tutaj specyfiku tego wszystkiego.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pani mecenas powiem pani tak, przez 5 lat w każdej 

miejscowości, w każdym sołectwie były inwestycje robione, zawsze powtarzam. Ostatnio w 

Wygnankach też były wydatki robione ponad wartość funduszu sołeckiego, bo świetlice 

żeśmy tam modernizowali, świetlice żeśmy przystosowali, kominki robione były, było robione 

ogrodzenie, robiona była ubikacja i tak dalej. 

Radny Mateusz Leszczyński – zgadza się.  

Radny Stanisław Maciejuk – a mówiłeś, że nic nie było robione.  

Radny Mateusz Leszczyński – no ale nie za 100.000,00 zł.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – panowie, czy do pani mecenas jakieś 

pytania mamy? 

Radca Prawny Kinga Kirsch – będę na górze gdyby coś jeszcze Państwu będzie potrzeba to 

proszę ewentualnie po mnie przyjść.  

Radca Prawny Kinga Kirsch opuściła posiedzenie sesji.  

Ogłoszono 10 min. przerwę. 

Po przerwie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – rozpoczynamy dalszą część obrad. To może 

wrócimy do sali, jest pani dyrektor. 

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – dostałam telefon, zostałam wyrwana z 

obowiązków swoich i nie wiem czego ta sprawa dotyczy. 

Radny Ignacy Janczuk – poruszyliśmy tutaj taki temat, który się wydarzył w najbliższym 

czasie nie wiem tam miesiąca, opieki nad halą, bo jak pani wie ta hala została powołana do 

życia 7 lat temu, przez tamta radę i przez pana wójta Franciszka. Takie potrzeby społeczne. I 

miała tych opiekunów do 7 lat i teraz raptem się dowiadujemy, nie chciałbym, żeby pani nie 

mówiła, że ktoś się do mnie żalił, absolutnie ja ten temat poruszam bez wiedzy tam nikogo. 

Bo wiem, że tak się nie powinno dziać. Oni opiekowali się koło 7 lat, raptem teraz zostali 

odsunięci od tej opieki, gdzie uważam, że pracę wykonywali bardzo solidnie i dobrze. Jeden 

jest instruktorem pierwszej pomocy, drugi ma kurs pierwszej pomocy wuefistami, czyli tak 
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jakby ta ich praca była dobra dla społeczeństwa tam całego. Chciałbym zapytać, co się stało, 

czemu ci panowie zostali odsunięci od tej pracy, gdzie mi się wydaje, że chcieli tam 

pracować, bo to jest ich żywioł i wykonywali ta prace uważam, że bardzo dobrze. Przez tyle 

lat uważam, że trochę nawet i społecznie musieli poświęcać te wieczory to nic, że mieli 

płacone coś, ale to się poświęcali w soboty i piątki wieczorem żeby z tej hali mogło 

społeczeństwo tam korzystać. Chciałbym się dowiedzieć, co się przychyliło do tego, że ci 

panowie nie są dalej, nie prowadzą tej hali tylko jest hala wciskana na siłę ludziom, którzy 

przyjmują, bo muszą. No pan wójt mówi, że to pani no tak jakby, że to w pani gestii było to 

wszystko.      

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – przede wszystkim witam serdecznie 

Państwa. Już ustosunkowuje się do tej odpowiedzi, jednak proszę jeszcze o wyjaśnienie, bo 

tutaj nie wiem czy my nie mylimy pewnych obowiązków i czy jakoś nie łączymy ich. Jeżeli 

chodzi o halę to są dwie różne sprawy, o ile dobrze zrozumiałam pana pytanie to wam 

chodzi o udostępnianie hali w godzinach popołudniowych, które miało miejsce, 

Radny Ignacy Janczuk – przez te wszystkie lata.  

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – przez te wszystkie lata, chodzi o piątek od 

godziny 16-21 i to była sobota też w tych samych godzinach i w ubiegłym roku z tego co 

pamiętam była jeszcze niedziela.  

Radny Ignacy Janczuk – tak przez chwilę 

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – ja tylko się upewniam bo, chodzi o te osoby. 

Jeśli chodzi o te godziny to tutaj rezerwacja jest zrobiona, jeśli chodzi o piątek i sobotę tak 

jak pan mówi stale, przez ileś tam lat i te godziny zarezerwował pan wójt w celu otwarcia hali 

dla mieszkańców, dla młodzieży z tego co wiem piłka nożna chłopcy przychodzą, 

przychodzą i w piątki i w soboty. Wiem, że i tutaj przychodzą osoby dorosłe, tak. Także 

mówię, ja w grafiku swoim, bo też ja i materialnie też odpowiadam za tą halę pozwoliłam 

sobie w tym roku zrobić grafik, ponieważ też dużo było zamieszania, jeżeli chodzi o godziny. 

Też doszły tutaj zajęcia karate tak, które weszły tutaj też na halę. Doszłam do wniosku, że 

jeżeli chodzi o grafik hali to musi koordynować jedna osoba, do tej pory tak nie było. Są też 

pewne telefony, dzwonią osoby do mnie, dzwonią na sekretariat, po prostu nie dało się tego 

ogarnąć, jeżeli dostęp do hali, że tak powiem dostęp może powiem decyzję otwierania, 

zamykania hali były w różnych rękach. Pozwoliłam sobie to ujednolicić, dzisiaj jeżeli chodzi o 

otwieranie i zamykanie hali odpowiada jedna osoba, ta osoba odpowiada również za 

ustalenie godzin, kto kiedy wchodzi, tak żeby można było szybko zweryfikować. Ewentualnie 

też osoby dzwonią, jeżeli nie przychodzą, załóżmy, że w te godziny w poniedziałki, załóżmy 

od 16-17 w ten poniedziałek nie będę. I na to miejsce może ktoś inny przyjść. Więc myślę, że 

organizacyjnie to bardzo ładnie się układa. Teraz wróćmy do tej sprawy, jeżeli chodzi o piątki 

i soboty rozumiem, że głównie o to chodzi. 

Radny Mateusz Leszczyński – tak.   

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – i chodzi o opiekę kto ma otwierać, a kto 

zamykać. To nie jest moja decyzja, kto ma otwierać, kto zamykać. Ponieważ ja nie 

podpisuję, to są tak jakby godziny zarezerwowane dla was, dla mieszkańców. Byłam tutaj też 

rok temu na sesji, były wnioski o niedziele, jak najbardziej hala była udostępniana i ona jest 

nadal udostępniana. Kto tam przychodzi otwiera zamyka to decyzja należy do pana wójta. Ja 
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umowy nie podpisuje, ja pieniędzy za to nie płacę, ja rezerwuje halę. Tak samo ja 

zarezerwowałam halę tutaj na prośbę, pani Emilka ze mną w porozumieniu była, jeżeli 

chodzi o karate, jak najbardziej szkoła jest otwarta na zajęcia myślę, że jest to bardzo dobre, 

jeżeli uaktywniamy młodzież. Nie zamykamy się naprawdę.  

Radny Mateusz Leszczyński – ja przepraszam, bo pan wójt przed chwilą nam tłumaczył, że 

godziny pani dyrektor wyznacza w piątki i w sobotę, tak wójt nam tłumaczył. 

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – ja nie wiem, czy jeszcze mam powtórzyć. 

Radny Ignacy Janczuk – że ten czas, który jest zarezerwowany dla mieszkańców,  

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – owszem pan wójt poprosił mnie o pomoc w 

wyznaczeniu osób, które czasowo by pomogły w wynajęciu i godzinowo.  

Radny Mateusz Leszczyński – to dlaczego starej kadrze nie przyznano tych godzin.  

Radny Ignacy Janczuk – i gdzie wiadomo, że jeden z tych panów ma część tych godzin. 

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – ja tych godzin nie przyznaje ,ja umowy nie. 

Radny Mateusz Leszczyński – czyli przyznaje godziny pan wójt? 

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – to nie są moje godziny. 

Radna Ewa Szydłowska – kto ustalił jakie są kryteria wyboru tych osób pani czy pan wójt?   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zwróciłem się do pani dyrektor o zaproponowanie mi tych 

osób i po rozmowach doszedłem do wniosku, że takie rozwiązanie będzie dobre.  

Radny Mateusz Leszczyński – stara kadra nie może być? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a kto powiedział, że nie może być? 

Radny Mateusz Leszczyński – było 7 lat w porządku, a raptem jest źle? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 7 lat pan Przybysz w tych godzinach też prowadzi 

dodatkowe zajęcia, tak on też jest opiekunem.  

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – jeszcze powiem, było zgłaszane z tego co 

wiem, mnie nie było przez jakiś czas 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bo tam jest pan Przybysz i drugi dzień kto tam jest? Pani 

dyrektor pan Przybysz prowadzi zajęcia  

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – bo tutaj nie wiem czy pan wójt mówił, bo 

tutaj pan Przybysz w ubiegłym roku składał tutaj podanie  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dodatkowe zajęcia dla młodzież w siatkówce. 

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – piłki siatkowej z dziewczętami, zgłaszał się 

tutaj do wójta o przydzielenie dodatkowych godzin, a więc zasadne było by też, aby pan 

Przybysz mógł prowadzić te zajęcia, w ramach tych zajęć ćwiczył również dziewczyny do 
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piłki siatkowej. Zostaje sobota wolna od dyspozycji naprawdę od godziny w tym roku jest 15- 

21 gdzie można zajęcia inne prowadzić. 

Radny Mateusz Leszczyński – ale przepraszam ja muszę pani dyrektor muszę przerwać bo 

pan Przybysz w sobotę jest od godziny 19 jest na hali i później hala jest zamknięta. Nie 

prawda bo halę zamyka pani Lucynka jestem na hali w piątek co piątek gram w piłkę, nie 

prowadzi zajęć do 21 bo do  20 za hale płacimy, wynajmujemy ją.  

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – do 20 jest pan Przybysz.  

Radny Mateusz Leszczyński – później zamyka pani. 

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – to godziny ustalił pan Przybysz z panem 

wójtem.  

Radny Mateusz Leszczyński – nie mogę pojąć dlaczego została zmieniona stara kadra skoro 

było wszystko w porządku. Tego nie mogę pojąć, bo te 7 lat było w porządku tylko teraz jest 

pomieszane. 

Radny Ignacy Janczuk – jest mętlik, jest wprowadzony totalny mętlik.  

Radny Mateusz Leszczyński – gdzie człowiek nawet pół etatu nie osiąga.  

Radna Ewa Szydłowska – i oczywiście te osoby już kilka razy były u wójta.  

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – przepraszam bardzo, pan Romaniuk ma 

ponad pół etatu.  

Radny Mateusz Leszczyński – no właśnie to jakieś nienormalne. 

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – wie pan, co to tutaj niektórzy mieli 

wypowiedzenie.  

Radny Mateusz Leszczyński – no nie wiem, ale 

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – cieszę się, ze tutaj Państwo dajecie jakieś 

dodatkowe godziny, o które zawsze wnioskuje, ale niestety arkusz organizacyjny ja robię w 

marcu przekładam tutaj do prowadzącego i na dzień marca tych godzin nie było. Bo my nie 

wiemy czy dziecko, czy rodzic przyniesie orzeczenie, czy te godziny przybędą czy nie 

przybędą. Ja planuje na czas zastany, a więc jeżeli są ograniczenia no to po prostu już, 

powiem tak ten worek nie da się dodatkowo napełnić.  

Radny Ignacy Janczuk – a gdyby spojrzeć tak bardzo prosto, tak najprościej jak można w 

życiu, czy jest tam logiczne żeby przyjeżdżał pan z Białej 30 km. W obie strony 50 czy 60,  

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – on nie przyjeżdża, bo pan zostaje w piątek 

po południu do godziny 20. 

Radny Ignacy Janczuk – dobrze, ale czy jest sens, mamy tutaj naszych tam mieszkańców, 

którzy robili to dobrze i pracowali sumiennie uważam,   

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – ale nadal robią to dobrze, ale naprawdę nikt 

tych osób nie odsunął, one nadal przyjeżdżają o tej samej godzinie, co przyjeżdżały i trenują.  
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Radny Ignacy Janczuk – mówimy teraz już o opiekunach. 

Radny Mateusz Leszczyński – nie ma tych osób na hali, bo ja co piątek jestem na hali nie 

ma tych osób.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – hala jest wynajmowana, przez kogo? 

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – ale dlaczego nie ma? 

Radny Mateusz Leszczyński – nie ma, bo nie mają godzin.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pani dyrektor hala w piątek do 20 jest, 

Radny Ignacy Janczuk – proszę, żeby pan wójt się wytłumaczył z tego. 

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – z tego, co ja wiem pan Jacek przyjeżdża w 

piątek trenuje piłkę nożną z dziećmi.  

Radny Mateusz Leszczyński – z dziećmi, ale ja mówię o godziny późniejsze.  

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – już poszłam na rękę dla pana Jacka, 

ponieważ tutaj pan Jacek z takim zapytaniem, czy może trenować te dwie godziny to 

powiem, że to są tak jakby moje godziny. Ja zezwoliłam na to i widzę, że to ma naprawdę 

sens i to jest bardzo dobre. I ja się zgodziłam dobrze panie Jacku, czy to będzie w 

poniedziałek po południu, czy to będzie w piątek po południu skoro rodzicom tak jest 

wygodniej to bardzo proszę. Prowadzimy zajęcia, z których on musi się ze mną rozliczyć.  

Radny Mateusz Leszczyński – ja bym wnioskował o przywrócenie starej kadry.  

Radny Ignacy Janczuk – ja też tak uważam, ponieważ w końcu przez 7 lat pracowali 

solidnie, 

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – nie wiem co teraz te osoby które, że tak 

powiem są niczemu niewinne, zastanówcie się czy jest sens, bo te osoby teraz odsunąć.  

Radny Ignacy Janczuk – sens byłby wtedy, gdyby pan wójt zapytał komisję oświaty, co 

zrobić dalej w tej sprawie. 

Radny Ignacy Janczuk – ale po prostu chodzi o sprawę. Bo jeśli my przyzwolimy na jakieś 

takie intrygi, które wójt będzie sobie tam prowadził, tak być nie może. My musimy dbać o 

ludzi, o pracowników ,o nauczycieli, o wszystkich. Tutaj nie ma samowolki, że to jest 

prywatny folwark wójta i on sobie tych wyrzuca, tych przyjmuje, jutro tych wyrzuci drugich 

przyjmie bez konsultacji szerszej.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz – teraz jest taki szum, a jak 

przedtem były zmiany to tego szumu nie było. 

Radny Ignacy Janczuk – nie było zmiany 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz - jak nie były. Mówię o sobie 

Piotr był, później go nie było.  

Radny Ignacy Janczuk – a to my nie wiemy.  
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Radna Ewa Szydłowska – podanie te osoby złożyły. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – były podania.  

Radna Ewa Szydłowska – ale te które są teraz? 

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – ja powiem tak, pan Przybysz wnioskował o 

dodatkowe godziny na siatkówkę i mówię tutaj powiązaliśmy, bo skoro tak zostawił do 20 no 

to, dlatego pan Przybysz w piątek jest 20.  

Radna Ewa Szydłowska – nie pytam o dodatkowe godziny tylko opiekę nad halą.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to pan Przybysz był osobiście zwracał się ja wyraziłem 

zgodę.  

Radna Ewa Szydłowska – osobiście, a jak pan Romaniuk chodził kilka razy osobiście no to 

pan nie wyraził zgody.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę. 

Radna Ewa Szydłowska – proszę.   

Radny Ignacy Janczuk – no nie słyszał pan? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – słyszałem. 

Radny Mateusz Leszczyński – to on normalnie u pana był, zgoda nie była wyrażona, na te 

godziny doskonale pan o tym wie. 

Radna Ewa Szydłowska –   osobiście.    

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiązanie było takie, że pan Przybysz w tamtym roku 

miał dodatkowe godziny.  

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – chodzi o piłkę siatkową. Naprawdę 

dziewczyny mają duże osiągnięcia.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – siatkową, w związku z tym, że pan Przybysz dalej chce 

prowadzić z tymi nie wiem drużyna żeńska, czy męska siatkówkę, zapytałem czy jest 

zainteresowany by prowadzić tego dnia po lekcjach spotkanie z młodzieżą dodatkowo. Bo w 

tamtym roku miał dodatkowe godziny, się zgodził że poprowadzi tego dnia dodatkowo 

siatkówkę i się będzie opiekował salą do 20. 

Radny Mateusz Leszczyński – ale jak to mówimy o piątku, a sobota? W sobotę był pan 

Romaniuk zawsze. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a w sobotę ja nie pamiętam który pan kiedy miał, to tak się 

zmieniało co roku. 

Radny Ignacy Janczuk – to jest tok myślenia tam nierozsądny, bo skoro pan Przybysz ma 

trenować te dziewczyny, to ma się skupić na dziewczynach i z nimi tam trenować. W 

dowolnym czasie dla tych dziewczyn,  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jak trenuje godzinę dziewczyn, a później przychodzi i inni 

grają w piłkę i on dalej zostaje do 20.  

Radny Ignacy Janczuk – proszę nam tu nie ściemniać bo my tu wiemy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – taka jest kolej rzeczy tak pani dyrektor zaczyna Przybysz 

o 16 kończy o 20 tak?  

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – znaczy nie od razu po zajęciach, pan 

Przybysz dziewczyny zostają. Później wchodzi piłka nożna.  

Radny Mateusz Leszczyński – panie wójcie mam takie pytanie do pana, jak pan zamierza 

ten problem rozwiązać? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeżeli się nie sprawdzi ten system to trzeba pomyśleć i 

jakieś rozwiązanie przyjąć żeby było dobrze.   

Radny Mateusz Leszczyński – panie wójcie jak pan będziemy mówili o systemie to będziemy 

odciągać to dalej i to zostanie, system jest sprawdzany prawie dwa tygodnie, czy od 

miesiąca już jest chaos się na hali dzieje. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie miałem sygnału, telefonu że hałas jest, zostaje pan po 

20, a po 20 kto wynajmował salę?   

Radny Ignacy Janczuk – nie hałas tylko chaos.  

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – w jakim sensie ten chaos? Ale panowie o co 

chodzi? 

Radny Mateusz Leszczyński – nie jest tak jak powinno być, podam przykład, było niedawno 

nie powiem co i jak wybraliśmy się na halę nie ma piłki bo ktoś ja zabrał pani nie miała 

klucza, dziękuję hala jest otwarta, ale nie ma czym grać. To o taki chaos przynajmniej. 

Radny Ignacy Janczuk – ja bym prosił aby Ci panowie wrócili do opieki nad salą, każda 

decyzja którą przyjęła rada 7 lat temu, rada ma prawo w tym uczestniczyć i dobierać kadrę 

do tych zadań, a nie wójt. Proszę aby to wszystko zostało odkręcone i panowie niech 

przejmą halę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale wiecie, słuchajcie ja rozumiem, że to są 

kto nasi mieszkańcy i to jakoś trzeba dojść do jakiegoś porozumienia. Rada nie zatrudniała 

tych panów, nie opowiadajcie bzdur.  

Radny Ignacy Janczuk – ja nie powiedziałem, że zatrudniała rada 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie wskazywaliśmy ich też, to były umowy 

zawierane między gminą  

Radny Mateusz Leszczyński – ale pani Elwiro opiekę na hali sprawowali wuefiści.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja w tej kwestii się nie wypowiadam, ale to 

że myśmy owszem podjęli decyzję, że hala ma być udostępniona, potem rozszerzyliśmy ja 

ale nie ingerowaliśmy w to kto tam ma być zatrudniony.  
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Radny Ignacy Janczuk – poprzedni wójt wykonał nasze zalecenia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale my nie wskazywaliśmy że odpowiadać 

miał Jacek czy Arek, czy ktoś inny za tą halę.  

Radny Mateusz Leszczyński – panie wójcie proponuje powrót starej kadry, niech pan 

Romaniuk opiekuję się sobotę nawet. Powrót starej kadry od początku jak było.  

Radny Ignacy Janczuk – całej kadry jak było od początku.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przedyskutuję z panią dyrektor jeśli będą takie możliwości 

z tamtymi osobami co mają wyrazić zgodę to pan Romaniuk wróci w sobotę z powrotem na 

halę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – trzeba porozmawiać, spotkają się pani 

dyrektor pan wójt. Słuchajcie wuefistów jest więcej oprócz pana Jacka i pana Arka, jest pan 

Piotr, jest pan Przybysz, są jeszcze inni co przez tyle lat pracowali.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pracują, Szanowni Państwo w szkole też jest tak jak pani 

dyrektor powiedziała, nie ma pełnych etatów dla wszystkich nauczycieli i też rotacyjne na 

zasadzie jeden rok ten prowadzi, drugi rok ten prowadzi i tak dalej. Czy ma być zawsze 20 

lat ta sama osoba, bo wiemy jaka jest sytuacja w naszej placówce też przecież gmina 

dopłaca do oświaty, a wszystko robimy, żeby te osoby pracowały. Są pojedyncze sytuacje 

takie, że faktycznie jak już godzin nie ma bo oddziałów się zmniejsza no to niestety to już siła 

wyższa.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja proponuje tak, żeby zamknąć w tej chwili 

temat. Czy będziecie mogli się Państwo spotkać? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – jak najbardziej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – pani dyrektor, wszystkich wuefistów zaprosić 

pani Milena przecież jeszcze też.  

Radny Ignacy Janczuk – już nie mieszajmy, pani przewodnicząca.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie owszem mieszajmy.  

Radny Ignacy Janczuk – a mieszajmy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska –  nie, nie mieszajmy, tylko róbmy uczciwie.  

Radny Ignacy Janczuk – dobrze, uczciwie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – spotkamy się, porozmawiamy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – uważa, że powinno być, niech się 

wypowiedzą.  

Radny Ignacy Janczuk – po siedmiu latach odsunięcie tych panów od pracy to jest 

uczciwość idealna, można jej pozazdrościć, po prostu takiej uczciwości. Ja po prostu powiem 
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tak, jeśli wójt ma jakieś zarzuty do nich, proszę mi powiedzieć teraz. Jeśli ma pan zarzuty, 

które dyskwalifikują ich do opieki nad halą. Bo musi być tam jakaś coś co człowiek mieć tam 

na tych ludzi, że człowiek nie chce żeby oni to prowadzili. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę pana pan mi mówi, że ja chodzę i wmawiam żeby 

nie robić drogi w Bachorze.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – panie wójcie dosyć, słuchajcie czy będzie 

satysfakcjonujące jeżeli się spotkają porozmawiają, a może być tak, że jeden tydzień jeden 

się opiekuje, drugi tydzień drugi się opiekuje.   

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – nic by nie stało na przeszkodzie, ja mam 

jeszcze jedno słowo. Panie chętnie też się zgłosiły na tą halę, one się podzieliły obie bo 

mówią że, no wiadomo czasami czasowo, ale też przychodzą te dzieci najmłodsze, które 

wcześniej też nie przychodziły, może dajmy też szanse innym dzieciom. Bo wiemy też, że 

każda osoba przyciąga do siebie inne osoby, tak. Teraz są panie, przychodzą dzieci młodsze 

z klasy 1-3 przychodzą różne dzieci. Tak jak rozmawiam, bo pytam się pani Iwonki co robicie 

gramy razem z tymi dziećmi. Naprawdę jest potrzeba, zostawmy to tak jak to jest ten rok, a w 

przyszłym roku podejmiemy decyzję. Słuchajcie nie ośmieszajmy się też tutaj wzajemnie. Bo 

to nikomu naprawdę nie służy.    

Radny Mateusz Leszczyński – pani dyrektor po co była ta zmiana, po 7 latach bez podanie 

przyczyń i powodu. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz - ale to nie jest pierwszy 

przypadek gdy tak postąpiono.  

Radny Mateusz Leszczyński – ja o pierwszym słyszę. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz - mój mąż też miał przez ileś 

tam lat halę, później też w końcu którymś razem zmieniono kadry na Arka. Arek nie jest 7 lat. 

Teraz taka walka o tą jedną osobę.   

Radny Ignacy Janczuk – chodzi o to że się nie docenia się ludzi którzy dużo pracy i serca 

wkładają w tą społeczność, o to mi chodzi. Rozumie pani gdzie jest sedno? Że ci chłopcy tak 

jakby poświęcają swój czas rodzinny, za jakieś tam pieniądze, tam nie mówię nie wnikam, 

ale oni z chęcią tam robili i potrafili tam robić, ponadto mają predyspozycje do tego.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to właśnie dlatego zaproponowałam, żeby 

porozmawiać.  

Radna Ewa Szydłowska – jeżeli komuś się coś zmienia to się uzasadnia. 

Radny Ignacy Janczuk – trzeba uzasadnić po prostu.  

Radna Ewa Szydłowska – dlaczego z jakiego powodu, żeby było uczciwie. Ale my się 

pytaliśmy wójta, ale wójt nie potrafi nam odpowiedzieć.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dlatego też mówię, że trzeba inaczej 

załatwić.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo jeżeli prowadzili panwie, tak jak pani 

dyrektor mówi teraz przyjdą panie to przyjdzie młodzież ze szkoły podstawowej z klas 4-5 

dzieci przychodzą. Do tej pory jeżeli była sala to panowie wuefiści prowadzili, ale 

przychodziła młodzież starszą, teraz widzę, że jest młodzież w wieku 8-10 lat.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz - tak w soboty jak są to od 

godziny 15 tak ustaliliśmy, że skoro w piątek jest godzina krócej, to w sobotę niech będzie o 

15, żeby te dzieci młodsze mogły przyjść w dzień, nie po nocy.  

Radny Mateusz Leszczyński – jak była stara kadra w tamtym roku pamiętam jak 

przychodziliśmy o godzinie 19 grałem w piłkę jak było godzinę za mało, to graliśmy do 21:30. 

Zostawali bez problemów poza programem otwierania hali, zostawali bez problemów, a teraz 

jest problem bo godzina 9.  

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – a może słuchajcie jeżeli jest hala do 9 to 

może zróbmy, nie ona jest do 20. 

 Radny Mateusz Leszczyński – od 20 bo później dopłacamy dodatkowo. 

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – no to zróbmy tak, żeby ona była dłużej 

czynna i wcześniej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie ma problemów może być do 21, Państwo jesteście 

dorośli, będziecie pisali do 21 bez dopłaty.  

Radny Ignacy Janczuk – nie ukrywajmy problemu, bo teraz to się zaczyna jakieś takie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę Państwa zamknijmy w tej chwili 

dyskusję. Do niczego nie dojdziemy w tej chwili.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no właśnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak jak zaproponowałam spotkają się 

Państwo z wuefistami. Sobota jest cała wolna, niedziela też może być otwarta dłużej można 

to państwa którzy są tu w tej chwili i tymi którzy nie są można pogodzić.  

Radny Ignacy Janczuk – rozmyliście ładnie problem tak jak by jego nie było, tutaj pani Ewa 

wspomniała nam chodzi o konkret, czyli zostali odsunięci z jakiej przyczyny?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja panu na to nie odpowiem bo nie wiem. 

Proponuje jak najlepsze rozwiązanie znaleźć, 

Radny Ignacy Janczuk – jeśli nie ma poważnych zarzutów do tych panów, ci panowie mają 

wrócić na halę, to jest moja prośba do całej rady.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – my nie jesteśmy od rozkazywania 

komukolwiek. 

Radny Ignacy Janczuk – my jesteśmy od nadzoru, to jest zapisane jest ustawodawcza rada 

jest do czego ustawodawcza i do kontroli całej gminy, wszystkich szkół i wszystkich instytucji 

samorządowych.  



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo jeszcze raz przypomnę pani dyrektor 

też pilnuje tego i raz mówiła przyjdzie młodzież, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja bym nie chciała wyciągać takich rzeczy 

jak ta hala była otwierana, jak to wyglądało, jak się przychodziło i dzieci wyrzucało. Bo ja 

sama byłam świadkiem, więc nie opowiadaj głupot.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to widać dokładnie, że ta młodzież też by chciała 

przychodzić. Ja kiedyś tez w piłkę grałem jak byłem młodszy, jak przyjdzie młodzież to 

niestety oni potrafią grać dwie godziny, trzy non stop. I tak jak pani Elwira mówi, a teraz się 

okazuje, że jeżeli jest kobieta jest osoba która przyjdzie pobawi się z ta młodzieżą w wieku 1-

4 klasa. Ta młodzież tez czekała na sale.  

Radny Ignacy Janczuk – sedno tego było takie,  że na halę przychodzić mogą mieszkańcy 

od 10 lat do 100.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i jak wyglądało w praktyce? Ja nie 

rozmywam żadnego problemu i nie zamiatam pod dywan, ani nie chcę nikomu zrobić 

krzywdy, tylko to co w tej chwili proponuje uważam, że najsensowniejsze w tej chwili 

rozwiązanie jest. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tok działania, w piątek otwarta tak jak jest, sobotę będzie 

pani która spotka się na godzinę półtorej z tą młodzieżą mniejszą, później dalej osoba może 

prowadzić zajęcia z osobami starszymi, którzy przyjeżdżają i chcą młodzież ze Szpak, czy z 

Rudki na salę. 

Radny Ignacy Janczuk – ale co ma pan przeciwko tej kadrze, bo pan dalej idzie w tym 

kierunku, że ci panowie nie będą tam pracować.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – przechodzimy do następnego tematu, 

wnioski na drogi powiatowe. 

Radna Ewa Szydłowska – a jeszcze chwilkę, bo pani dyrektor przyszła co z tym dziennikiem 

elektronicznym? Bo jakoś tak ucichło.  

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk –  jestem w trakcie wyposażania sprzętu jest 

w planach jest w trakcie. Tak też muszę zatrudnić osobę która mi ten sprzęt doprowadzi do 

porządku, bo nie mam bo nie mam w gronie osoby, tutaj troszkę posiłkuję się panem 

Przemkiem, który przychodzi ale on po prostu nie jest w stanie tego zrobić widzę. On ciągle 

jest zajęty, ciągle nie ma czasu. Muszę też zmienić osobę która mi przyjdzie to wyszykuje i 

będzie to służyło. Ja jeszcze muszę dokupić ponieważ nie mam w każdej sali komputera na 

tym to stanęło z resztą ja tam też wnioskowałam, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czytaliśmy już.  

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwona Zaniuk – słyszałam że było czytane jeżeli chodzi o tą 

pracownie komputerową.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy dziennik elektroniczny w trakcie jest.  

Ad.pkt.5.p.p. Wskazanie dróg powiatowych do realizacji przez powiat w ramach 

porozumienia 



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 

 

 
Radny  Mateusz Leszczyński – mogę? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę bardzo. 

Radny  Mateusz Leszczyński – chce złożyć wniosek na dokończenie dróg Wygnanki, Walim i 

Kobylany, z porozumienia z powiatem z tych pieniędzy. 

Radny Piotr Niedzwiedziuk – pani przewodnicząca ja tak samo tylko, że już pismo nawet 

złożyłem. Nie wiem, czy pani zauważyła? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak. Zauważyłam 

Radny  Mateusz Leszczyński – bo zaczynamy, a nie kończymy. Jak zrobimy dalej ten 

odcinek kilometra za 3 lata to ten będzie rozwalony będzie suma summarum nie ma sensu.  

Kiełbaski dokończyć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – rozumiem ja rozumiem, że chodzi o to żeby 

zacząć w tym momencie gdzie tam skończone i to w tamtą stronę jedziemy 

Radny  Mateusz Leszczyński – dokładnie i oczywiście Walim i Kobylany. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Walim powiatówkę. 

Radny  Mateusz Leszczyński – tak powiatówkę i Kobylany. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Kobylany - Bachorze rozumiem? 

Radny  Mateusz Leszczyński – tak.  

Radny Piotr Niedźwiedźiuk – i jeszcze to co napisałem, o właściwe oznakowanie. Nie są 

oznakowane albo czasami nie ma znaku.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeżeli chodzi o te oznakowanie to pisaliśmy 

do powiatu, jeżeli chodzi o tablicę miejscowości. 

Radny Piotr Niedźwiedźiuk – właściwe oznakowanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to dopiszemy jeszcze o właściwe 

oznakowanie jak najbardziej. Proszę bardzo. 

Radny Ignacy Janczuk – jeśli można to ja bym chciał powiedzieć, że w naszej gminie są 

drogi powiatowe, które naprawdę już oczekują długi czas. Ci co byli wcześniej w kilku 

kadencjach wiedzą jaka jest sytuacja. Poszliśmy z Wygnanki na Walim bo tu najgorsza 

droga, jest droga na Bachorze bardzo zła już uznana prawie za najgorszą drogę w powiecie i 

moja propozycja byłaby taka, chciałbym żeby mnie radni o to poparli, żebyśmy zrobili tak po 

kolei w miarę na następny rok czyli 16 zgłosili drogę w Walimie i Bachorze. Te dwie drogi 

ponieważ powiat będzie starał się o dofinansowanie z zewnątrz to już wiem to na pewno 

próbują się starać. I żeby tam na którą drogę uzyskają tą pomoc, żeby tą drogę tam Walim i 

Bachorza i w następnej tam kolejności, ja mówię może skrótem, ale każdy wie o co chodzi. I 

w następnej tam kolejności zrobić Kiełbaski - Wygnanki tą drogę. Już jak te dwie się skończy 

zrobić Kiełbaski – Wygnanki, bo ta droga też jest w bardzo złym stanie. My jesteśmy winni 

temu społeczeństwu z poprzednich kadencji, bo cały czas się mówiło, że będziemy te drogi 



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 

 

robić i dokończyć jeszcze drogę na Walimku. O ta drogę ludzie starali się od 10 lat. Tam jest 

od 200 do 300 metrów, żeby te cztery drogi wziąć i nie dokładać już więcej dróg. Proszę was 

o to, tylko zrobić te drogi i później  sukcesywnie tam następne gdzie będzie trzeba. Bo jest 

trochę takiej drogi w Wólce.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale o powiatowych cały czas mówimy? 

Radny Ignacy Janczuk – tak, tak. Tylko te kiedyś później, czyli teraz skupmy się na tych 

czterech drogach. Niech oni to zrobią i proszę was wszystkich poprzyjcie ten wniosek.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale o co nas prosisz jak my jesteśmy też 

jesteśmy za tym. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo jeżeli można dwa zdania, oczywiście 

wszystkie porozumienia o które wójt walczył, które były niepotrzebne one mają temu służyć, 

że powiat tą nadwyżkę którą gmina dołoży do budowy drogi tej bo dołożymy do budowy drogi 

tej po przetargu 1.550.000,00 zł, a pierwotnie była umowa w deklaracjach 950 zł, ale są 

zapisane w kolejnym roku będą robić. Pytanie, czy teraz powiat będzie w stanie za 

250.000,00zł zrobić drogę. Będą pieniądze, 

Radny Ignacy Janczuk – wy się nie martwcie o powiat, proszę was złóżmy wniosek.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – oczywiście jest sytuacja taka, że trzeba te drogi robić i 

trzeba z powiatem porozmawiać, żeby z tych się co zobowiązał wywiązał, tylko te nasze 

pieniądze i tyle ile powiat dołoży bo teraz pytanie czy powiat dołoży 200 jak my mamy do 

oddania 200 zł, drogi za 400. Za 200 to się w tej chwili dużo drogi nie zrobi. Wiemy jaki koszt 

budowy, nawet położenie masy asfaltowej, wyrównania. Także te zadania, które pan mówi 

oczywiście Bachorza się nie zrobi, nie połączy się Kiełbasek ani Wygnanek i Walima też się 

nie zrobi 1km, drogi tak żeby położyć w całości.  

Radny Ignacy Janczuk – posłuchajcie na początek zgłośmy na następny rok te dwie drogi 

Walim i Bachorze proszę was. I oni jak złożą o dofinansowanie która droga dostanie tam 

dofinansowanie zrobi następną drugą droga niech będzie zrobiona Kiełbaski, Wygnanki i 

Dubicze. Jeśli starczy tych środków.  

Radny Mateusz Leszczyński – Walimek. 

Radny Ignacy Janczuk -  przepraszam no Walimek. O taka prośbę proszę żeby tak 

przegłosować i taki wniosek przesłać jak najszybciej dla powiatu.  

Radny Mateusz Leszczyński –  złóżmy wniosek do powiatu o te drogi i powiat wyrazi swoją 

opinię, czy jest za tymi drogami, czy za innymi.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – poczekajcie jeszcze mamy drogi powiatowe 

to mam prośbę pana Muszyńskiego, jego w prawdzie dzisiaj nie ma, ale czytałam. 

Radny Ignacy Janczuk – ale to jest nowa droga to niech ona tam poczeka.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale, też weźcie pod uwagę, że to jest droga 

powiatowa.  
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Radny Ignacy Janczuk -  dobrze ale jak po skończeniu, tych zaczętych dróg będziemy robić 

następne.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy Ignacy ja ciebie nie rozumiem. My 

wszyscy doskonale wiemy, że mamy do zrobienia te trzy drogi do zrobienia i będziemy je 

zgłaszać, 

Radny Ignacy Janczuk -  no i właśnie.  

Radna Ewa Szydłowska – o kolejność.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba zgłosić wszystkie drogi, które Państwo zgłaszacie i 

tak zdecyduje powiat.  

Radni – nie! 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę Państwa tutaj bym chciała jeden 

problem, jeżeli chodzi o drogę na Bachorze. Mieliśmy tutaj pana Budrewicza i problem 

kosztów tej naprawy ile on nam wtedy powiedział?  

Radny Ignacy Janczuk -  całej drogi 2,5 km, a z naszej strony jest tylko 1,5 km drogi, powiem 

jeszcze raz nie martwcie się o pieniądze z powiatu, proszę was. Złóżmy wnioski i nic więcej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – skoro z powiatem współpracujemy, nie 

możemy się tym nie martwić no bo to są umowy partnerskie, że my dokładamy do tych 

pieniędzy, do tych inwestycji. 

Radny Mateusz Leszczyński – mam propozycję złóżmy kolejność dróg i będzie wiadomo.   

Radny Ignacy Janczuk -  my dołożyliśmy już w tej pomocy i teraz oni to będą robić sami. 

Słuchajcie ja rozmawiałem z panem starostą jakiś czas temu, oni chcą te drogi robić 

uwierzcie mi.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale ja Ciebie nie rozumiem, bo my chcemy te 

drogi robić, zgłaszamy.  

Radny Ignacy Janczuk -  a to trzeba przegłosować i wniosek do powiatu wysłać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to wyślemy, nie widzę problemu żadnego.  

Radny Mateusz Leszczyński – przepraszam, pani przewodnicząca składam wniosek 

kolejność Bachorza, Walim, Wygnanki ja poczekam, o te trzy drogi. W pierwszej kolejności. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – kto z Państwa, 

Radny Ignacy Janczuk -  coś tam pomieszałeś, czyli co  

Radny Mateusz Leszczyński – zgłaszam wniosek o drogę na Bachorze, Walima, Kiełbaski-

Wygnanik i jak zostanie i Walimek, w tej kolejności.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę przegłosować, kto z pań i panów 

radnych jest za tym wnioskiem, proszę podnieść rękę.  
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Wniosek przegłosowano. Za przyjęciem wniosku głosowali wszyscy radni. Głosów 
„za” było 12.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – taki wniosek wyślemy do powiatu. Natomiast 

Szpaki w następnej kolejności.  

Radny Ignacy Janczuk – tak jak się zrobi te drogi to następne Szpaki, dojdzie Koszelówka, 

dojdzie Wólka Nosowska.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – z tym że nieobecni nie mają racji i nie mają 

głosu, ale z panem Leszkiem rozmawiałam, więc on oczekiwał, że z tych pieniędzy, które 

powiat ma nam zwrócić w przyszłym roku Szpaki będą zrobione, żebyście byli świadomi.  

Radny Ignacy Janczuk – ale możesz nam wytłumaczyć na jakiej tam podstawie pan Leszek 

tak by chciał?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a na jakiej podstawie byście chcieli inaczej.  

Radny Ignacy Janczuk – bo te drogi czekają od 10 lat  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no dobrze przegłosowaliśmy nie ma 

dyskusji. Tylko zaznaczę, że zrobiliśmy drogę która nie czekała.  

Radny Ignacy Janczuk – no jak to. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no tak to.  

Ad.pkt.10.p.p. Wnioski i interpelacje Radnych 

Radny Mateusz Leszczyński – panie wójcie, co z wyceną szkoły w Wygnankach?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie ma zainteresowania, nikt nie powiedział, że będzie 

kupował.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale pan na ostatniej sesji powiedział, że będzie wycena 

zrobiona gruntów.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale panie Mateuszu ja mam takie pytanie, 

czy jest sens kolejnej tam wyceny, na ile ona była wyceniona?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 35, może 3,8.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a ile kosztuje wycena? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 1.000,00 zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – może róbmy wycenę, wycena ile czasu 

trwa?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do miesiąca.  

Radny Mateusz Leszczyński – a ile jest ważna czasu? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pół roku, albo rok.  
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Radny Mateusz Leszczyński – chyba rok.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to rok, to może róbmy wtedy tą wycenę, 

kiedy będzie konkretny zainteresowany.  

Radny Mateusz Leszczyński – póki co, jeżeli nie będzie żadnej wyceny opublikowanej to 

będzie problem i to się nigdy nie sprzeda.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bo my już robiliśmy trzy razy.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale to powinno być rok w rok ponawiane, aż do skutku 

dojdzie.  To jest odwlekanie coraz gorzej niszczeje.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to kilka lat ta wycena będzie droższa od 

wartości.  

Radny Ignacy Janczuk – ja mam taką prośbę do poprzedniego wniosku tego, że tak jakby na 

następny rok zgłosić tak jakby dwie drogi robić. Walim i Bachorze.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no tak już zapisaliśmy.  

Radny Ignacy Janczuk – no, a później tam konsekwentnie tam po kolei resztę. Żeby oni 

mogli mieć czas na przygotowanie , 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a jak wybiorą nie Bachorze tylko Walim.  

Radny Ignacy Janczuk – posłuchajcie czy to będzie Walim, czy Bachorze nie ma tam 

większego znaczenia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jest, tamta jest jeszcze gorsza. Wiesz, bo 

może być taka sytuacja. Dobrze, czy jeszcze jakieś wnioski są oprócz tej wyceny tych 

Wygnanek? 

Radna Ewa Szydłowska – tak ja mam pytanie do pana wójta. Panie wójcie podobno pan nie 

pozwolił dla pana Przemka umieścić strony Mazowieckiej Izby Rolniczej na stronie 

internetowej w zakładkach.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – gdzie? Nie wiem, czy to kosztowało, czy nie kosztuje, bo 

mamy tak gminę, mamy w zakładce GOPS mamy i inne, a Izba Rolnicza nie ma swojej 

strony? 

Radna Ewa Szydłowska – ma swoja stronę, po prostu, jako link. Jeżeli rolnik wchodzi i szuka 

jakiejś informacji na stronie,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to wpisuje Izba Rolnicza i znajdzie w każdej chwili, 

Radna Ewa Szydłowska – czyli nie ma potrzeby, umieszczania, tak?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a co jest jakiś problem z tą izbą? 

Radna Ewa Szydłowska – prosiłam na piśmie ponieważ mam potwierdzenie w mailu i pan 

Przemek powiedział, że wójt nie wyraził zgody.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to nie prawda, podłączyć się, mamy GOPS podłączony to 

jest jako oddzielną swoją stronę ma, jest gmina, ale przecież Izba Rolnicza ma jako struktura 

swoje strony. Wchodzi i jest na stronach czy jest to powiatowa, czy gminna.  

Radna Ewa Szydłowska – w gminie Olszanka nie było problemu, dlatego się pytam czy to 

prawda.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no nie wiem, muszę wiedzieć, czy to chodzi o 

umieszczenie czy to chodzi o to by cała strona była. Nie pamiętam.  

Radna Ewa Szydłowska – umieszczenie linku.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na zasadzie takiej, że otwiera stronę i piszę izba i coś 

tam. Powiem pani szczerze, jeżeli to ma być napis taki że wchodźcie na naszą stronę czy 

GOPS i tam widać Izba Rolnicza link taki klikam i sobie wchodzi w tą docelową stronę Izby 

Rolniczej którą izba prowadzi. Bo to jest na zasadzie komunikatu tak jak portal jakiś gdzie 

zamieszcza linki jak na Google i wyskakuje.  

Radna Ewa Szydłowska – właśnie dlatego się pytam dlaczego w Olszance to nie było  

Redaktor „TS” Milena Celińska – informatyk musi mieć pozwolenie, pozwolenie takiej 

współpracy, formalnie, chyba.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pytanie czy nie powinien poprosić Izbę o pozwolenie na 

zamieszczenie.  

Radna Ewa Szydłowska – da się to zrobić. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to właśnie kwestia dogadania się i 

umieszczamy. Czy jeszcze jakieś pytania są? Panowie jeszcze jakieś wnioski? Proszę 

bardzo.  

Radny Wojciech Baj – ludzie pytają, dlaczego po wsiach nie ma tych zajęć? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wiem, że pytają, ale jeżeli chodzi o karate ze 

względów bezpieczeństwa. Tutaj jest, dlatego, że pan się wypowiedział, że jednak ta sala 

jest odpowiednia do tych ćwiczeń.  

Radna Ewa Szydłowska – to chodzi o powierzchnię jaka jest i o bezpieczeństwo. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i o wielkość i o podłogę. Przy karate to ma 

znaczenie.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – płytki absolutnie nie.  

Dyrektor ZPPO w Starej Kornicy Iwana Zaniuk – najlepiej drewniana, albo taka jaką my 

mamy.  

Radna Ewa Szydłowska – chodzi o rodzaj i o przestrzeń.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak, i o przestrzeń, bo to musi być dużo 

miejsca do tych ćwiczeń. No i nie oszukujcie się wiecie Państwo zainteresowanie naszymi 

zajęciami przerosło oczekiwania. Ja wiem, że i radni sceptyczni byli, co do tego niektórzy 
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mówili, że to i tak nie wyjdzie. Chętnych jest bardzo dużo, fakt że po tych pierwszych 

zajęciach się wykruszyło i to jest normalna jakby kolej rzeczy. Ale dopisują się następni i to 

się ja myślę w ciągu tego miesiąca jeszcze wszystko ustabilizuje. A te inne zajęcia no ze 

względu na to, że jednak z stąd jest najwięcej. Znaczy ja uważam, że mam taki niedosyt z 

tymi zajęciami. Cały ten pomysł polegał na tym, żeby one były blisko, ale wychodzi i tak, że 

określają się i prowadzący, warunki techniczne też mają duże znaczenie, no bo niestety bo o 

bezpieczeństwo na tych zajęciach to trzeba dbać, te dzieci muszą być ubezpieczone i 

odpowiada prowadzący no i my jako organizator. Kwestia bezpieczeństwa najważniejsza. 

Przynajmniej na razie tak musi być.  

Radny Wojciech Baj – jeszcze taka sprawa jedna, tutaj znowu we wniosku było składane, 

składali niektórzy radni o żwir, bo taka moja uwaga jak ktoś zamawia żwir, czy równiarkę, że 

ktoś z nas przy tym chcę być. Bo u nas równiarką robił operator i powiedział, że z wniosku 

jednego radnego na polecenie wójta zajechał do wsi, a go mieszkańcy kamieniami obrzucali. 

Czyli gdzie są ci, którzy prosili o tą równiarkę? To takie trochę niepoważne. Bo prosili o 

równiarkę, równiarka zajeżdża nikt się tym nie interesuje. Nie powiedział mi, w jakiej wsi. Nikt 

się tym nie interesuje 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – generalnie wywożenie, pól równanie trzeba zmierzyć z 

opcją taką, że ktoś wykonuje i ktoś będzie przeszkadzał, bo uzna, że to wchodzi w jego 

posiadłość.  

Radny Wojciech Baj – druga sprawa, że też tam byli różne te ale była cała rada sołecka, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no powinni być przynajmniej sołtysi, radni.  

Radny Wojciech Baj – szli, wkopywaliśmy im słupki mówię, że dało się wkopać słupki., 

niektórych nie było to samodzielnie mierzyliśmy mniej więcej bo mamy te mapy wydaje mi 

się, że wszędzie tam jakieś rozgraniczenia są i ktoś przynajmniej wie orientacyjnie. Ja się nie 

dziwie może, gdzieś tam wjechał komuś w pole z metr czy ileś no i się zaczęły problemy 

stwarzać.  

Radna Ewa Szydłowska – przepraszam, a taki radny czy sołtys powinien jeździć w równiarce 

czy z boku stać?  

Radny Wojciech Baj – jeżeli ktoś Ci robi drogę, to ktoś za tę drogę odpowiada. On nie ma 

obowiązku wiedzieć gdzie ta droga jest. Jest Rada Sołecka, dlatego uważam, że może się 

tym zainteresować. U nas jak wytyczyli nikt nie jeździł, poszła rada wytyczyła powstawiane 

były kołki z foliami, on na zasadzie tych tyczył. I nikt nie był godzinami przy równiarce.  

Radna Ewa Szydłowska – jak moje miejscowości dobrze, że mam duże okno i zobaczyłam, 

że żwir wiozą, to wybiegłam, zdążyłam i biegłam za samochodem na przykład, tak samo było 

z rozkopywaniem wąwozu, byłam na początku, na końcu. Nie możliwością było stać tyle 

godzin. Więc zawsze tak jak wójt powiedział są osoby, które są zadowolone, jeżeli się coś 

robi no nie ma mowy musi być ktoś, kto jest niezadowolony. A z tym kamieniem to ja 

słyszałam bo ten pan to jest niezrównoważony psychicznie, więc tacy się też zdarzają ludzie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze jakieś sprawy Państwo macie? 

To przechodzimy do następnej sprawy, do Rady Gminy 21 października 2015 r. wpłynęła 

skarga od pana Jacka Niedzielskiego ul. Bandrowskiego 7 Warszawa. Właściciel działki 

164/2 we wsi Rudka na postępowanie Wójta Gminy Stara Kornica o nie uznanie za stronę w 
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postępowaniu z wniosku o ustalenie warunków zabudowy który wpłynął do Urzędu Gminy w 

dniu 05.08.2015r. dotyczy inwestycji budowy budynku składowo – magazynowego owoców i 

warzyw, budowy dwóch zbiorników na ścieki o łącznej pojemności 20 ton, oraz budowę 

zjazdu. Skarga stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a pani mecenas pojechała już? 

Radny Ignacy Janczuk – no i właśnie w tej chwili jest potrzebna pani mecenas.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, to państwo wniosek złożyli, złożył pan 

Chwedoruk, rodzaj inwestycji budowa budynku składowo – magazynowego owoców i 

warzyw.  

Radna Ewa Szydłowska – w Rudce. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to w Rudce tak jak się jedzie do Kobylan za przystankiem 

skręca się w tą stronę do lasu w lewo.  

Radny Tadeusz Ilczuk – aż pod lasem.  

Radna Ewa Szydłowska – czy to przedsięwzięcie mają wszystkie wymagane 

rozporządzenia? Oddziaływania na środowisko.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy poczekajcie spójrzcie na to, ja wam 

odczytam drugą skargę za chwile poprosimy panią Irenę i ona to wszystko wyjaśni.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uzupełnienie z 27 października    

2015 r. do skargi na działalność wójta przesłane przez pana Jacka Niedzielskiego. Pismo 

stanowi załącznik do protokołu.  

Radna Ewa Szydłowska – czy pan Niedzielski mieszka w Rudce? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie, adres jest Warszawski.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja Państwu odpowiem, bo pani Maciejuk przyjdzie.  

Radny Wojciech Baj – ten pan Niedzielski chce tą inwestycje tu zrobić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie on mieszkańcem jest.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wykupił działkę, na której zamierza 

wybudować dom.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ci Państwo Szwedowie zwrócili się z wnioskiem do wójta 

na taki budynek. On akurat nie przylega go działki Państwa Szwedów, bo tam graniczy 

jeszcze droga. I stąd nie był informowany, jako strona w postępowaniu. Ale teraz tutaj 

napisał informacje, wyjaśnienie i poprosiła pani Irena o szersze i bardziej szczegółowe 

informacje i faktycznie zgodnie z wyjaśnieniem wnioskodawcy on tam będzie składował 

jednorazowo powyżej 50 ton. A jeżeli jest powyżej 50 ton, to trzeba w tym momencie 

wystąpić do sanepidu o uzgodnienie warunków środowiskowych. Czy nałożą raport, czy nie 

to my wystąpimy w tym momencie o ocenę tego przedsięwzięcia muszą teraz szczegółowo 

opisać i te instytucje wypowiedzą się czy nakładają na to klasyfikację techniczno 

szczegółową. 
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Pracownik Urzędu Gminy pani Irena Maciejuk – jeśli będzie decyzja w postępowaniu w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to ten pan z urzędu po prostu 

będzie stroną w postępowaniu. To jest jak gdyby szerszy zakres oddziaływania i z urzędu już 

będzie mógł uczestniczyć w tym postępowaniu bez jak gdyby dopuszczenia bezpośrednio 

przez wójta, za zgodą wójta, żeby on był członkiem, stroną w tym postępowaniu. To znaczy 

tak do końca jeszcze nie bardzo wiemy, czy na pewno będzie ta decyzja środowiskowa z 

tego względu, że na tą chwilę wystąpimy jak gdyby o potwierdzenie. Bo tutaj wnioskodawca 

nie w pełni oficjalnego pisma nie złożył i musi potwierdzić te dokumenty, bo to zostały 

przysłane mailem, bez podpisu wnioskodawcy. Więc jeśli te parametry zostaną jak gdyby 

potwierdzone to się kwalifikuje do decyzji środowiskowej. Jeśli on jeszcze w trakcie to 

przedsięwzięcie ulegnie jakimkolwiek zmianom bo może to się okaże, że będą dostosowane 

w ten sposób, żeby uciec od tej decyzji środowiskowej. Jeśli to do nas w takim stopniu 

wpłynie, że nie będzie podlegało to po prostu nie będziemy prowadzić postępowania w tej 

sprawie. Na obecną chwile będziemy czekać na oficjalne ustalenia w tym zakresie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – stanowisko wnioskodawcy, który przyśle z pieczątką 

urzędową i osobami do reprezentacji i przedstawi dokładny opis i szczegółowe 

przedsięwzięcie które będzie wyznacznikiem, czy kwalifikuje się do decyzji środowiskowej, 

czy nie kwalifikuje się. Jeżeli tam nie będzie procesu decyzje środowiskowej to ten pan dalej 

nie będzie stroną.  

Pracownik Urzędu Gminy pani Irena Maciejuk – nie, jeśli z urzędu decyzje o warunkach 

zabudowy on nie jest w tej sytuacji stroną bo nie graniczy bezpośrednio z działką, która jest 

jak gdyby przewidziana pod realizację tego przedsięwzięcia, jest sąsiednio przez drogę.  

Radny Ignacy Janczuk – tam jest droga gminna.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Pracownik Urzędu Gminy pani Irena Maciejuk – więc to tak jakby go nie uprawnia do tego, 

żeby on na obecną chwilę z urzędu był stroną w postępowaniu. Ale na jego wniosek pan wójt 

może go ująć jako stronę. I już w dalszych czynnościach będzie stroną, będzie 

zawiadamiany na każdym etapie i procedury.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale to w jakim czasie Państwo się 

zobowiązali, że wpłynie, żebyśmy my mogli terminy z tymi odpowiedziami.  

Pracownik Urzędu Gminy pani Irena Maciejuk – wszystkim zależy na czasie, bo 

wnioskodawcy też zależy na czasie i im szybciej sprawa zostanie rozwikłana, 

Radny Ignacy Janczyk – na skargę jest miesiąc.   

Pracownik Urzędu Gminy pani Irena Maciejuk – i wszystkie wyjaśnienia w tym temacie do 

nas wpłyną my będziemy mieli możliwość jak gdyby doprecyzowania, w jakim zakresie 

powinno to postępowanie przebiegać, czy trzeba wrócić do decyzji środowiskowej, czy 

będziemy tylko kontynuować w zakresie decyzji o warunkach zabudowy to myślę, że to 

kwestia kilku dni żeby to się wszystko uporządkowało, żebyśmy to doprecyzowali. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –jeżeli wolno pani przewodnicząca skarga na wójta to jest z 

21 października. 



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – do nas tak, 21 października. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czyli odpowiedź musi być dla tego pana do 21 listopada. 

Będą komisje w pierwszej połowie listopada i sesje, myślę, że już tutaj pracownicy ściągną te 

wszystkie informacje, będziemy wiedzieli. Chociaż z drugiej strony pani Ireno my dopiero 

wystąpimy mając te pisma do RDOŚ, sanepidu czy nałożą, czy nie nałożą.  

Pracownik Urzędu Gminy pani Irena Maciejuk – występujemy do RDOŚ, czy sanepidu 

dopiero wtedy jak my uznamy, że to przedsięwzięcie wymaga decyzji środowiskowej. I wtedy 

w swojej procedurze decyzją o warunków zabudowy wydajemy zawiadomienie o 

zawieszeniu postępowania dla celów uzyskania pierwszej jak gdyby podstawowej decyzji 

środowiskowej.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i wtedy do pana odpisujemy, że on jest 

stroną 

Pracownik Urzędu Gminy pani Irena Maciejuk – nie on nie jest stroną,  wtedy będzie stroną 

już z postępowania środowiskowego, to już nie musi być dopuszczony on z automatu będzie 

stroną.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeśli RDOŚ nałoży raport to on wtedy będzie już stroną 

komunikaty, informacje o przedsięwzięciu na stronie procesu publicznego.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to w tej chwili mamy taką informację jak 

odczytałam Państwu.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – reasumując, jeżeli potwierdzą się te informacje, które były 

powiedziane, że przekroczy 50 ton no to wchodzimy w decyzję środowiskową. Jeżeli 

inwestor zmieni założenie, wyda oficjalne pismo, że nie to wtedy, 

Pracownik Urzędu Gminy pani Irena Maciejuk – będzie postępowanie i decyzja o warunkach 

zabudowy i dopuszczone wtedy jako stronę postępowania.  

Pracownik Urzędu Gminy pani Irena Maciejuk opuściła posiedzenie sesji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała wniosek do budżetu na 2016 r. z 

Komendy Powiatowej Policji z dnia 20.10.2015 roku odnośnie zabezpieczenia środków 

finansowych. Wniosek stanowi załącznik protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – także dokładam do wniosków budżetowych. 

Zastanówcie się Państwo. 

Radna Ewa Szydłowska – jak już zrobimy drogi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała podanie pani Urszuli Daniluk zam. 

Stara Kornica 201/2 do Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 15.10.2015 r. odnośnie wyceny 

lokalu mieszkalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Kornicy oraz garażu. Podanie 

stanowi załącznik do protokołu.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest mieszkanie tam gdzie mamy nad Ośrodkiem 

Zdrowia ich cztery, trzy są w sumie pani dentystka, pani Daniluk i pani nie wiem jak.  
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Radna Ewa Szydłowska – trzy mieszkania. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pani Słapczyńska, wszystkie trzy są w tej chwili wynajęte. 

A jedno z nich wynajmuje pani Daniluk.  

Radny Stanisław Maciejuk – ale to co to są mieszkania do sprzedania?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - takie zapytanie było.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – pani zapytała.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ona stały dwa puste, też pytałem rady, rozmawiałem z 

lekarzem i służbami, na ten moment im te mieszkania nie były potrzebne, bo tutaj nie 

szukają lekarza, który żąda mieszkania. Ta obsada z Ośrodka Zdrowia jest pełna, a ci 

Państwo korzystają. Ponoszą opłaty, czy to za prąd czy to za centralne i tak trzeba zimą 

palić, tylko, że mniej, ale trzeba utrzymać masę.  

Radny Stanisław Wielgórski – niech korzystają jak najbardziej.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – opcja sprzedaży zasada jest taka, że ten udział w 

mieszkaniu na zasadzie mieszkania lokatorskiego w bloku, a to trzeba Aktem Notarialnym. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – do przemyślenia. Pani się zwróciła do nas z 

takim podaniem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała podanie skierowane do Wójta 

Gminy pani Katarzyny Szylar zam. Kobylany 52 z dnia 14.10.2015 r. z prośbą o wynajem 

mieszkania znajdującego się w Domu Nauczyciela w Kobylanach. Podanie stanowi załącznik 

do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to jest mieszkanie w Domu Nauczyciela. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w Kobylanach, te podanie było już miesiąc temu to jest 

drugie podanie. Szanowni Państwo tam mieszkanie te wynajmował pan Flis. On wynajmował 

dół, górę tę dwa mieszkania i opłacał. To co było mówione na radzie, on nie złożył wniosku 

bo z końcem września upływa termin wynajmu. Pojechali pracownicy bo był koniec umowy i 

trzeba jakoś odebrać to mieszkanie i twierdzi, że on nie będzie korzystał z niego. Posprzątał, 

tylko klucze zatrzymał sobie, żeby woda, żeby mieć dostęp, żeby nie zalało.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to znaczy pan Jacek Flis zrezygnował z 

wynajmowania? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Radny Stanisław Maciejuk – to trzeba wynająć.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała podanie skierowane do Wójta 

Gminy pani Magdalena Kondratiuk zam. Wygnanki 30 z dnia 19.10.2015 r. z prośbą o 

wynajem mieszkania znajdującego się w Domu Nauczyciela w Kobylanach. Podanie stanowi 

załącznik do protokołu.  

Radna Ewa Szydłowska – czyli co to jest podanie o jedno mieszkanie.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – o jedno mieszkanie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na ten moment jest jedno. 

Radny Mateusz Leszczyński – to rozdysponować jedno górę, druga dół i to wszystko jak 

Jacek się wyprowadzi.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale na razie przecież Jacek mieszka, no co 

wy. Pani Katarzyny Szylar pierwsze było to podanie już wcześniej mieliśmy.  

Radny Mateusz Leszczyński – ja proponuję skoro pani Katarzyna był pierwsza niech ona 

będzie w pierwszym mieszkaniu, a jak Jacek się wyprowadzi kolejne będzie sprawa 

załatwiona będzie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak też tak myślę, tak że zgadzacie się 

państwo?  

Wszyscy radni wyrazili zgodę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze Państwo jakieś sprawy macie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk odczytał podanie pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Kobylanach Joanny Geresz z dnia 22.10.2015 r. w sprawie możliwości odstąpienia od 

wykonania Uchwały Nr XVII/63/2015. Podanie stanowi załącznik do protokołu. 

Układ jest taki, że rada podjęła uchwałę zmieniającą ilość godzin na etacie dyrektora 

tygodniowe. Wpłynęło takie podanie, ja jestem za tym, żeby uhonorować pomimo tego, że 

jest i ta pani pracuje na 8 godzin skoro to ma dezorganizować i źle wpływać na proces 

edukacyjny. Rok szkolny już się zaczął, godziny zatwierdzone, organizacja jest 

zatwierdzona. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jak uważacie, że będzie funkcjonowała 

szkoła. No tylko jest ten problem bo my mamy podjęta uchwalę.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja też tak pomyślałem sobie, czy nie trzeba byłoby tej 

uchwały zmienić. Albo uchylić tylko w tym punkcie gdzie Dyrektora Szkoły Kobylany.  

Radny Ignacy Janczuk – musi być uchylona cała uchwała i powołana nowa.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Justynka mamy problem, czy Ty znasz 

podanie pani dyrektor? 

Radna Ewa Szydłowska - aż mi się ciśnie na usta, gdzie ten prawnik.   

Pracownik Urzędu Gminy pani Justyna Iwaniuk-Michalik – uchwała została podjęta w 2013 

roku określająca obowiązkowe wymiar godzin dla dyrektorów, w 2015 roku wprowadzili 

Państwo zmiany ta zmiana obowiązuje na rok szkolny. Zmiana dotyczyła ZPPO i Szkoły 

Podstawowej w Kobylanach. Tak mi się wydaje, ale aczkolwiek ja nie jestem mecenasem, że 

trzeba uchylić ten zapis odnośnie Kobylan i to wystarczy. Uchwałę Rady Gminy musimy 

znowu zmienić.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba dzwonić do pani mecenas bo i tak dzisiaj nie 

uchwalimy na następnej sesji już po wyjaśnieniu przygotuje się stosowny projekt uchwały to 

się po prostu wprowadzi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy my musimy wiedzieć.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz – wyjaśnię, o co mi chodziło, 

osobiście uważam, że ta zniżka godzin jest właściwa tylko, że ona została podjęta w 

najmniej dla nas dla naszej szkoły w nieodpowiednim czasie. Jakby proces edukacyjny się 

rozpoczął, ja mam klasę 2, pewne już poczynania z nimi już poczyniłam ciężko jest teraz 

dokonać pewnych zmian zwłaszcza w pracy z małymi dziećmi. Sądziłam, że jeśli Państwo 

podejmujecie jakieś decyzje to będą one dalekosiężne decyzje, a nie krótkotrwałe. W tym 

roku u nas jest to niemożliwe do zrealizowania ze względu na taki układ godzin, a nie inny.  

Radna Ewa Szydłowska – pani dyrektor pisała wniosek. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz – ja nie pisałam wniosku ja się 

ustosunkowałam do zaistniałej sytuacji, oczywiście nadal uważam, że zmniejszenie ilości 

godzin jest właściwe tylko, że taki układ w tym przypadku u nas w szkole nie pozwala nam 

na zmiany. Chcieliście Państwo opinii, wydałam taką. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pani Justyna mówi, że trzeba rzeczywiście uchylić ten 

zapis, tylko uchwała jest publikowała w Dzienniku Wojewódzkim. I teraz, że tak powiem rada 

podejmie uchwałę, ale ogłoszenie wejdzie w życie koniec grudnia, albo nawet początek 16 

roku bo IV kwartał jest takim okresem, że jest dużo publikacji różnych tych samorządowych 

podatki etc.  

Pracownik Urzędu Gminy pani Justyna Iwaniuk-Michalik – więc to po prostu odwlecze się w 

czasie. Bo Redakcja Dziennika Urzędowego nie opublikuje mi tak szybko uchwały. 

Przypuszczam, że koniec roku 15 początek 16.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – oczywiście jeżeli Państwo jesteście zdania, 

że, 

Pracownik Urzędu Gminy pani Justyna Iwaniuk-Michalik – oczywiście jeżeli uchwała zostanie 

podjęta przez Radę Gminy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w pierwszej kolejności będą wchodziły do publikacji 

podatki bo to jest  

Pracownik Urzędu Gminy pani Justyna Iwaniuk-Michalik – panie wójcie oni publikują według 

napływu uchwał do publikacji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – musimy odłożyć tą decyzję, bo jak to 

możemy zrobić na 100%.  

Pracownik Urzędu Gminy pani Justyna Iwaniuk-Michalik –  punkt odnośnie Kobylan obniżki 

dla pani dyrektor  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale trzeba zapytać prawnika.  



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz – a czy mogę te godziny 

prowadzić społecznie, żeby nie było zamieszania.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie ma.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – także to musimy niestety odłożyć i 

skonsultować się z prawnikiem, dziękujemy bardzo.  

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy 

Elwira Hulińska zamknęła obrady XVIII Sesji Rady Gminy o godzinie 12 : 35. 

 

 
 
 
Protokołowała                                                                                    Przewodniczyła 
 
Marzena Gromysz                             Elwira Hulińska 

 

 

 

 

 

 




