
PROTOKÓŁ NR XX/2015 

z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 8 grudnia 2015 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Elwiry Hulińskiej – 

Przewodniczącej Rady Gminy. 

Obrady rozpoczęły się o godzinie  09: 00  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - otworzyła obrady XX nadzwyczajnej Sesji, powitała 
panią skarbnik, pana wójta, radnych. Stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż w sesji 
uczestniczy 15 radnych. W załączeniu lista obecności radnych.  

Zapoznała z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stara 
Kornica”. 
5. Wnioski i interpelacje Radnych. 
6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  
7. Sprawy różne i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad sesji.  
 

Wszyscy Radni byli „za” porządkiem obrad.  

Ad.pkt.3.p.p.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ta sesja że tak powiem jest tylko ku jednemu tematowi, 

które był już przedstawiony w tym gronie proces przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej 

on, że tak powiem dobiegł końca bo sanepid i RDOŚ w piątek, czy w sobotę informacje o 

tym że jest opracowany, przedłożony do przyjęcia. Stąd, ponieważ na ten plan są środki z 

WFOŚ musimy przyjąć ten plan uchwałą Rady, a jednocześnie złożyć wniosek do WFOŚ o 

zwrot nakładów na opracowanie tego planu. Ten plan jest potrzebny przy działaniach 

programowych środków unijnych na lata 2016 tam będą pytać o to czy gmina posiada taki 

dokument, bo za to są dodatkowe punkty, a żeby ubiegać się o pieniądze zewnętrzne czy to 

nawet z realizacją ujęć wody, czy nawet kolektory, czy baterie słoneczne to taki plan 

powinna gmina posiadać. I stąd dzisiaj to trzeba przyjąć bo musimy w tym miesiącu złożyć 

wniosek o końcowe rozliczenie, a potem jak było w programie przyjęte, napisane Państwu 

mówiłem, że uchwała Rady Gminy przyjęta wówczas, a jak dokonamy wszystkich konsultacji 

i uzgodnię z tymi instytucjami, które wymieniłem. Jest to obszerny dokument 114 stron. To ja 

tylko tyle w tej kwestii. Jeżeli chodzi o sprawy różne to na dzisiaj jest przewidziany odbiór 

drogi tej schetynówki, bo przyszła informacja wczoraj dzisiaj już jest odbiór drogi Nowa 

Kornica – Szpaki. Ze spraw bieżących to przyszły pieniądze z „klęskówki”  na naprawę szkół. 

W Kobylanach będą remontować ten dach, tam gdzie były zacieki. Te środki weszły w 

ostatnich 3 tygodniach i musimy je wydać zagospodarować, tak jak to było przeznaczone. 

Także ja pokrótce mam tyle, jeżeli są pytania to proszę bardzo.  

Radny Ignacy Janczuk – chciałbym spytać, czemu taki pośpiech z tą sprawą, taki mocny, bo 

przecież nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawą bo przecież te dokumenty otrzymaliśmy 

wczoraj o godzinie 16-17. Przecież my jak mamy się nad czymś zastanawiać, coś głosować 



to dobrze gdybyśmy to przeczytali i wiedzieli, o czym rozmawiamy. Skąd ten pośpiech, że to 

z wczoraj na dzisiaj.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bo my już musimy złożyć do 10, już musimy zapłacić 

fakturę. A żeby zapłacić fakturę to plan już musi być przyjęty uchwałą. Tak jak mówiłem pół 

roku temu, czy ileś, fakt faktem, że długo leżało, bo ten pan, który był tutaj który zdawał 

relację Państwo musicie tam też zapytać jego o szczegóły. To od tamtego momentu było w 

instytucjach zewnętrznych, które opiniowały to.  

Radny Ignacy Janczuk – i kiedy to do gminy wróciło?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ostatnia informacja przyszła w piątek po południu.  

Radna Halina Bardadin – ten pan przyszedł w piątek po południu?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – opinia, zatwierdzają, w piątek po południu to nie przyszło 

pismem tylko faksem przyszło.  

Radna Halina Bardadin – panie wójcie ja chcę zapytać, jaki koszt jest tego planu? Jaki to jest 

koszt, nam zwrócą te pieniążki? Jakiego rzędu to są pieniądze? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Skarbnik Anna Blondyk – 7.750,00 zł.  

Radny Leszek Muszyński – nasze, 15 % bo 85 z urzędu.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 

Radny Leszek Muszyński – więc z tego wynika, że przygotowanie planu takiego jak 

patrzyłem dla Pruszkowa kosztuje też ich 7.000,00 zł, przygotowanie planu dla Kornicy 

kosztuje to samo. Bo ich koszty poniesione z tego tytułu wynoszą 7.417,00 zł, cały koszt 

inwestycji 49.000,00 zł, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ich wkład jest 7000.00 zł, a u nas jest cała wartość. 

Radny Leszek Muszyński – a cała.  

Radna Halina Bardadin – czyli 15% nasze, a resztę z zewnątrz.   

Radna Ewa Szydłowska – a ja też wiem, że inne gminy płacą np. 3.500,00 zł, trochę 

mniejsze, od czego to zależy?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie wiem, gmina która chciała to zrobić unieważniliśmy 

zapytania ponieważ chciała to zrobić bardzo ogólnie, a wtedy rozmawialiśmy z instytucjami 

które to opiniują taka wersja później została pozytywnie zaopiniowana.  

Radna Ewa Szydłowska – czy zwrot jest 85%?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja zaraz pójdę. 

Skarbnik Anna Blondyk – to ja przyniosę załącznik inwestycyjny.  



Radny Leszek Muszyński – później jeszcze następuje monitorowania tego planu raz na trzy 

lata? Finansowanie jest ze środków naszych własnych, tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie monitorowanie. 

Radna Ewa Szydłowska – co trzy lata jest aktualizacja.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ten plan z tego co ja się zapoznałam z nim. 

To nie jest coś takiego, że my przyjmiemy i nie będziemy mogli, sztywne, będziemy mogli 

korygować to i tam według założeń tego planu Państwo piszą, że przynajmniej raz na trzy 

lata, co jest normalną sprawą bo realia się zmieniają. Wszystko się zmienia. Także to nie jest 

coś takiego, ja przynajmniej tak to rozumiem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo powiem krótko, taki plan on tez wynika 

z przeglądu modernizacji i dostosowania. Nasz plan przestrzennego zagospodarowania, też 

jest planem który jeżeli doszlibyśmy do wniosku on może być poprawiony, zmodyfikowany. 

Tak samo nasz pan przestrzenny tak samo i ten plan. To rzecz jest taka, że jeżeli realia się 

zmienią to można go zweryfikować i poprawić.  

Radny Ignacy Janczuk – ale to wynika z tego, ten plan to jest taki ogólny. Chodzi o co, że 

przyjmując ten plan będziemy musieli te zmiany tak jakby planu zagospodarowania 

przestrzennego swój który już jest, dostosować do założeń tego, nie wiem czy one są już 

ujęte w tym planie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie założenia nie są ujęte w planie tutaj w planie 

niskoemisyjnym się generalnie mówi o tym żeby ograniczyć emisje tych warunków 

cieplarnianych. Nasz plan przestrzenny mówi generalnie o sprawach budowlanych, 

inwestycyjnych. Wiadomo, że przy planach budowlanych, inwestycyjnych,  tak myślę głośno, 

jeżeli ktoś zechcę budować budynek gospodarczy, mieszkalny to  

Radny Mateusz Leszczyński – a stare budynki jakie warunki muszą spełniać? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do tej pory były pieniądze zewnętrzne na zmianę nośnika 

grzewczego centralnego można było starać się o dopłaty z WFOŚ ale tam trzeba było 

wykazać, że efekt będzie ekologiczny, czyli, że mniejszy się zatrucie CO2, a będzie pan palił 

przykładowo zamiast węglem to olejem na przykład, albo gazem.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w kierunku ekologii, tam jest taki punkt, 

gdzie są jakby możliwości pozyskiwania pieniędzy, jeżeli Państwo przeglądaliście dla firm, 

dla prywatnych, dla samorządów.  

Radny Ignacy Janczuk – jak są takie programy jak ten, no to trzeba bardziej tą firmę 

mobilizować, żeby ona wykonywała dokumenty wcześniej. Bo to jest taki niezręczny mi się 

wydaję. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – oni robili ankietę. Już było ich obowiązkiem przeprowadzić 

ankietę w wybranych miejscach na terenie gminy, bo nawet pytali o piece, o moc w naszych 

świetlicach. I oni nie odnosili się na 100 % ten plan emisyjny to jest przełożenie planu takiego 

jak ma Polska, jakie mają województwa. Oni po części powołują się na strategie krajową 

muszą zapytać, takie ankiety przeprowadzają.  



Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – oni odwołują się do tego planu który mamy, 

zarząd województwa. 

Radny Ignacy Janczuk – jest ściągnięte z województwa, z powiatu  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zgadza się, jak najbardziej to struktura  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – mam nadzieję, że jak to przegłosujemy to 

nam pomoże 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w pozyskiwaniu środków. 

Radny Leszek Muszyński – mam takie pytanie bo mnie nie było jak pan przedstawiał ten 

temat. Chodzi o to co jest najwięcej CO2 na węgiel, czy przy redukcji emisji nie będą 

wpływać niekorzystnie, że mamy te piece likwidować i przechodzić na ten olej i gaz?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie ma teraz takiego obowiązku, jak jest z azbestem że 

każdy musi azbest. Panie Leszku w ramach programu 2016-2020 sugeruje się tutaj, że ileś 

mamy kotłów i jeżeli będą modernizację, czy wymiana nośników centralnego ogrzewania 

trzeba iść w kierunku gazu, oleju, a nie węgla, bo węgiel jest trujący. Inaczej powiem, nie 

będzie dotacji na kupno pieca, który będzie opalał węgiel.  

Radny Stanisław Wielgórski – trzeba iść fotowoltaikę, zakładać  

Radny Leszek Muszyński – w nowych inwestycjach nie nie wiem czy będzie dopuszczony 

węgiel.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – już są programy, gdzie jest powiedziane kto 

przedsiębiorca, samorząd, prywatny odbiorca może korzystać z dotacji, ze zwrotów, z jakiś  

pożyczek niskooprocentowanych na zakup takiego kotła.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeżeli będziemy pisać wniosek, a będziemy pisać na 

kolejne źródła odnawialnej energii w opcji solarów, czy fotowoltaika to taki program gmina 

powinna posiadać, jeżeli nie posiada, to nie ma szans na pozyskanie środków.  

Radna Halina Bardadin – no i mówił wójt, że więcej punktów wtedy dostaniemy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale to już wiadomo  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak mi panie mówiły, że jeżeli nie będzie takiego programu 

to wniosek będzie odrzucony od razu.  

Radna Halina Bardadin – Łosice chyba też opracowywały.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wszystkie gminy Olszanka opracowywała, Sarnaki 

ostatnio.  

Radna Halina Bardadin – Łosice też coś opracowywali.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ta firma robiła ankietę, była u mieszkańców, dopytywała. 

Przecież rozmawiali ze mną o gazie, o oleju.  



Radny Mateusz Leszczyński – mam pytanie takie, jeżeli chodzi o ten program gospodarki 

niskoemisyjnej to jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o mieszkańców? Gmina wnioski 

będzie spisywała.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja panu nie odpowiem w tej chwili, jest instrukcja 

wypełniania wniosków, może to być tak, że wystarczy jak Państwo przyjdziecie i prywatnie 

składać wniosek o pieniądze, że ja wydam zaświadczenie, że gmina taki program posiada. 

Program tak jak było pytane, on jest dla gmin nie dla poszczególnych mieszkańców jak pani 

pytała na sesji, ale z tego co powiedział pan z tego programu mogą korzystać tylko osoby 

fizyczne.  

Radny Stanisław Wielgórski - od 16 roku.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeżeli ktoś prywatnie złoży wniosek wymieniając te 

instytucje które będą wspierać te przedsięwzięcia to wystarczy, że wójt napisze 

oświadczenie, że gmina taki program posiada.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale Mateuszowi chodzi o to, że jeżeli ktoś 

zechce napisać wniosek to czy pomoc jakąś dostanie?  

Radny Mateusz Leszczyński – czy pomoc od strony gminy będzie żeby nie jeździł każdy do 

Warszawy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeżeli chodzi o pomoc jeżeli urzędnicy mogli 

to na pewno pomagali wszystkim i we wszystkim. I tutaj na pewno pomogą jeżeli będą w 

stanie. Jeżeli chodzi o indywidualny wniosek no to można pomóc napisać, ale już nie można 

za kogoś złożyć tego wniosku.  

Radny Mateusz Leszczyński – chyba, że zrobić zbiorowe. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo na tej zasadzie robiliśmy zbiorowo 

solary przecież to je nie budowałem tego sam dla siebie tylko na budynkach prywatnych. Tak 

samo można budować solary na kolejnych budynkach, czy nawet fotowoltaikę. Można to 

robić bo przecież programy dopuszczają, że wójt jako organ tutaj działający może w imieniu 

mieszkańców wystąpić i złożyć wniosek na 200 instalacji, czy solarów, czy fotowoltaiki, tak 

samo jak były przydomówki.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – natomiast, jeżeli ktoś sobie zechce wymienić 

piec zwrócić się myślę, że gmina pomoc w wypełnieniu wniosku może zaoferować, natomiast   

wiadomo, że każdy indywidualnie, bo nie można kogoś zmusić do tego, żeby wymienił ale 

pomóc na pewno trzeba. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli chodzi o ten pośpiech to tutaj 

Wójt wytłumaczył, że w zakresie spraw miały miejsce prosimy o więcej czasu na przyszłość.  

Radna Halina Bardadin – tak wnioskujemy, bo to było za szybko. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała Uchwałę Nr XX/77/2015 Rady 

Gminy Stara Kornica z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia: „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej Gminy Stara Kornica”  

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 
15, przeciwnych oraz wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono jako 
załącznik do protokołu.  



 

Ad.pkt.3.p.p. Wnioski i interpelacje radnych. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – temat był poruszany, ja do radnych mam taki wniosek, tak 

jak mówiłem idzie nowy rok, trzeba będzie składać wnioski zostało raptem 1,5-2 miesiące w 

dwóch programach FOGR, to co roku korzystaliśmy. To się składa wniosek do końca 

stycznia, chciałbym, żeby rada wyraziła zgodę, że gmina złoży dokumentacje na przykrycie 

drogi betonowej w Popławach, która była pierwsza robiona w 2011 czy 13 roku. Ta droga ma 

500 czy 600 m. pas drogowy jest na tyle szeroki, że można zrobić śmiało dokumentację i 

zostanie przyjęta przez budownictwo. To musi być dokumentacja techniczna projektowa na 

zasadzie zgłoszenia. I bym wnioskował o zrobienie tego odcinka.  

Radna Ewa Szydłowska – jaka długość? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w granicach 400-600m.  

Radna Halina Bardadin – jakoś tak, bo to chodzi o tą betonówkę, żeby przykryć.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, ona była jako pierwsza budowana w ramach tych 

betonówek, to jest ich kilka. Druga rzecz to jest droga w ramach PROW, ja Państwu 

przeczytam, z jakiego tytułu są punkty na PROW, co tam samorządy 

Radna Ewa Szydłowska – ale to chodzi o drugą drogę?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, drugi program. 

Radna Ewa Szydłowska – czyli gdzie ta droga? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na razie Państwu mówię drugi jaki to program jest i za co 

są punkty. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to słuchamy uważnie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - kryteria wyceny, punkty stałe. Jeżeli byśmy składali 

wniosek, dochód gminy, to tutaj z naszym dochodem byśmy mieli 3 pkt, następnie poziom 

bezrobocia, to się bierze poziom bezrobocia średni na powiecie. U nas średni na powiecie 

przekracza ten dolny limit tutaj nie dostaniemy żadnego punktu. Gęstość zaludnienia, tutaj w 

naszym przypadku to jest jeden punkt za gęstość zaludnienia, bo to się liczy ilość osób na 

kilometr kwadratowy.  

Radna Ewa Szydłowska – gęstość zaludnienia w gminie czy przy tej drodze?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – gęstość zaludnienia gminy. Długość dróg jaka jest w 

statystyce na terenie gminy podane jest 85,5 km, mamy dróg gminnych za to możemy mieć 

jeden punkt. To nie chodzi o długość drogi objętej inwestycją, tylko łączną ilość drogi objęta 

w statystyce na terenie gminy. Dodatkowe punkty są za takie rzeczy, inwestycja dotyczy 

drogi, przez którą biegnie pas internetu szerokopasmowego. Za takie coś są punkty, jeżeli 

byśmy chcieli robić drogę, a w tej drodze w pasie biegnie światłowód to są za to punkty. 

Droga musi przylegać do budynku użyteczności publicznej, czyli mówiąc, wprost aby dostać 

punkty to przy tej drodze musi być działka, budynek użyteczności publicznej, który należy do 

gminy. Nie ma opcji takiej, że droga jest, a od drogi oddalone o 10 m, budynek użyteczności 



publicznej. Działka ta działka musi przylegać do pasa drogi gminnej, która była wnioskowana 

o dotacje.  

Radna Ewa Szydłowska – ile punktów? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dwa. Droga łączy się z drogą wyższej kategorii, to co 

Państwu mówiłem i zadania zrealizowane w porozumieniu z innymi samorządami. To są taki 

zmienne w zależności od tego. I tutaj tak jak analizowaliśmy pasy drogowe i budynek 

użyteczności publicznej to Państwu powiem tak, można zrobić w Wygnankach. Ktoś powie, 

że to sprawa taka trochę nieciekawa przynajmniej ten, a wiecie, dlaczego? Bo ta droga, która 

idzie przez wieś tam jest świetlica. A świetlica jest budynkiem użyteczności publicznej i 

działka przylega do drogi. Druga rzecz możemy zrobić w Kobylanach, tam jest 

skomplikowane to byśmy wtedy zrobili w Kobylanach ze wsi, tak jak się zaczyna bruk do 

końca szkoły. Bo tam myśleliśmy żeby pójść dalej i połączyć ten zakręt z tą drogą z 

Kiełbasek. Szanowni Państwo składając wniosek, jeżeli droga nasza składa się z trzech 

działek to budynek użyteczności publicznej i działka musiałaby przylegać do drogi. Jeżeli 

mamy drogę, która się składa z trzech działek, a budynek przylega publiczny tylko do jednej 

z automatu już wniosek nie przechodzi. Tak jak patrzyłem z paniami to można by było 

pociągnąć drogę przez wieś w Kobylanach jak bruk, dojść  wzdłuż do końca szkoły, bo ten 

odcinek ma jeden numer. Później dalej się łamie do tej drogi, co idzie w Kiełbaskach do 

pomnika to już ma kolejne numery. Bo myśleliśmy pierwotni, że byśmy ten zygzak zrobili 

taki, co kiedyś nam mówili mieszkańcy żeby połączyć już Kobylany i szkołę z tą drogą, która 

idzie z Kiełbasek do powiatowej. Chciałbym z Państwem to uzgodnić i mówię ta droga w 

Wygnankach ona już jest dziurawa wysmołowana była. W Kobylanach jest o tyle, tam jest 

też panowie mówili od jakiegoś czasu jest ten bruk we wsi pod koniec od strony szkoły.    

Radny Stanisław Wielgórski – w Koszelówce to nie ma.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam nie pasuje już panu odpowiadam. Wie pan, dlaczego 

też analizowałem. Tu wchodziłoby, ponieważ jedne miejsce jest tylko takie które się 

kwalifikuje i to jest droga od kościoła do starej wsi. Bo tam szkoła przylega do naszej drogi. 

Dalej już od starej wsi w te strony już tam na łąki itd. Tam są dwa oddzielne numery i tam nie 

ma żadnego budynku użyteczności publicznej. Bo też taką opcje rozważałem. Panie 

Stanisławie jeździliśmy, to tam wchodzi układ taki że trzeba zrobić 1,200 km. od Kałabuna i 

tutaj dotrzeć do krzyżówki. To wtedy by był 1,200 km., ale tam nie ma żadnego budynku, a tu 

są inne numery dróg.  

Radna Ewa Szydłowska – to jest tak jak wójt mówi to tylko droga w Wygnankach i 

Kobylanach.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a jaka długość jest w Wygnankach?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – też z 500-600m,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a w Kobylanach? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pewnie to samo. Bo to jest od starej szkoły do szkoły, tam 

do tego skrzyżowania. 

Radny Ignacy Janczuk – a załóżmy droga która jest w Wólce Nosowskiej na Kolonii na tzw. 

„Mazurach”, to jest między dwoma powiatówkami. 



Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale nie ma budynku użyteczności publicznej.  

Radny Ignacy Janczuk – ale są dwie firmy, są tam dwa poważne gospodarstwa hodowlane, 

teraz tworzy się ferma wielka i jest pieczarkarnia nieduża, tam są samochody. To jest 

odcinek drogi gdzie około 600 m, jest takiej spękanej asfaltówki, a dalej jest betonówka 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a to ty mówisz o FOGR o tej pierwszej tak? 

Radny Ignacy Janczuk – nie, ja mówię o PROW też. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale to jest jeden numer drogi? 

Radny Ignacy Janczuk – nie wiem na pewno, ale to jeden odcinek prostej drogi, bo tam jest 

odcinek większość drogi tam jest betonówka. Przykryta tym podwójnym utrwaleniem, tam się 

kiedyś robiło.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeszcze się zapytam, żeby wszyscy wiedzieli. To chodzi o 

drogę ta która idzie z Wólki do Nosowa i odchodzi na „Mazury”. 

Radny Ignacy Janczuk – tak. Ona jest między jedną, a drugą powiatówką.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ta droga w Wólce od Nosowa w tą stronę na „Mazury” tam 

mieszka pan Kicior i te inne, co mają te pieczarki. Tam będzie budował teraz dużą oborę. Z 

tym, że jeszcze raz Państwu czytam punkty zmienne w zależności od rodzaju planowanej 

inwestycji droga objęta zadaniem, prowadzi do budynku użyteczności publicznej.  

Radny Ignacy Janczuk – ja to rozumiem, ale załóżmy, jeśli tam nie przyznają to nie 

przyznają, złożyć można, bo skoro tych pieniędzy ma być dużo,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – minimum żeby wniosek był rozpatrywany trzeba spełnić   

5-9 punktów.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – na ile pieniędzy my możemy złożyć? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie to jest, samorząd 3.000.000,00 zł, ma.  

Radny Ignacy Janczuk – to ja już nie mówię, że to ma być w tym roku, ale może za rok ten 

program dalej będzie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale nabór wniosków będzie tylko raz.  

Radny Ignacy Janczuk – nie, może będzie co roku.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – można złożyć tylko raz i realizować w ciągu 

3 lat.  

Radny Ignacy Janczuk – a to ja źle zrozumiałem ja myślałem, że co roku będzie się składać. 

W takim przypadku można i na wnioski złożyć, ja myślałem, że trzeba składać, co roku.  

Radny Mateusz Leszczyński – a jest taka opcja, żebyśmy złożyli na parę dróg które mogą 

spełniać te i wszystkie mogą przejść? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie.  



Radny Mateusz Leszczyński – jedna tylko.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeden, góra dwa wnioski. Jeszcze musiałbym się dopytać, 

czy robiąc dwie drogi dwa wnioski składać, czy można jeden wniosek i można dwie drogi.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a to ważne. My nie mamy takiej orientacji 

cenowej na przykład ta droga Wygnanki, czy Kobylany jak będzie to, w jakiej kwocie. Ile my 

możemy tych dróg do PROW-u złożyć?  

Radna Halina Bardadin – 3.000.000,00 zł cały budżet. Czyli możemy na kilka dróg złożyć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no właśnie.  

Radna Halina Bardadin – tylko koszt, jaki będzie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bo po co składać jak wiadomo, że to nie 

będzie kwalifikowało. 

Radna Ewa Szydłowska – pani Aniu, a pieniądze muszą być zabezpieczone, jakaś 

informacja idzie że gmina zabezpieczyła pieniądze?  

Skarbnik Anna Blondyk – raczej tak, udział własny na pewno. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – właśnie sią nad tym zastanawiamy, czy 

3.000.000,00 zł, to jest całość projektu, czy 3.000.000,00 zł, to jest nasz wkład, ja nie 

zrozumiałam.  

Radna Halina Bardadin – jeszcze muszę wójta zapytać odnośnie tych dróg betonówek, po 

których jeździła komisji i tam były u nas ubytki, uszkodzenie, czy to w ramach gwarancji 

zostanie naprawione.  

Radna Ewa Szydłowska – a nie podpisywałaś?  

Radna Halina Bardadin – nie, bo mnie nie było. Była pani sołtys, ja nie mogłam. Nie wiesz 

Elwira, czy te drogi zostaną naprawione. Bo o tych drogach rozmawiali, że tam będzie teraz 

asfalt. Przedtem trzeba było naprawić w ramach gwarancji.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zanim wójt wróci, bo pani Halinka nie złożyła 

wniosku do budżetu. W między czasie, żeby nie przedłużać później.  

Radna Halina Bardadin – teraz złożyłam.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wnioski do budżetu gmina na 2016 rok 

złożone przez mieszkańców i sołtysów wsi Czeberaki, Popławy i Wyrzyki. Czeberaki 

wykonanie nawierzchni betonowej na drodze gminnej nr 105. W Popławach wyrównanie 

nawietrzni drogi gminnej nr 160 i 360, zasypanej grubym żwirem, powstałych ubytków i 

kolein. Wyrzykach wyrównanie nawierzchni drogi gminnej nr. 502 i 701 zasypanej grubym 

żwirem powstałych ubytków i kolein.  

Radna Halina Bardadin – a Czeberaki czytałaś? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak na początku. 



Radna Halina Bardadin – teraz mam pytanie w międzyczasie, bo tak co roku składamy te 

wnioski do budżetu i niewiele z tych wniosków jest realizowanych. I zastanawiam się, czy te 

wnioski, które wszyscy złożyliśmy, czy to zostanie wprowadzone do budżetu na 2016 r. i do 

realizacji. Czy my tylko składamy, żeby złożyć i tylko tyle.  

Skarbnik Anna Blondyk – na etapie planowania budżetu, dostaniecie Państwo bo będzie 

przedstawiany budżet na komisjach. Jesteśmy tylko ograniczeni, bo tak nam pozwalają 

finanse. Ograniczeni jesteśmy do realizacji inwestycji w ramach funduszu sołeckiego, 

ponieważ każde sołectwo złożyło i wymiana eternitu. To są te inwestycje, które są 

realizowane, tak jakby ciąg, ta wymiana eternitu, nie ma dalszych inwestycji. W trakcie roku 

budżetowego po złożonym sprawozdaniu finansowym z lat 2015 rok, będzie można no 

zobaczymy jak zamkniemy rok budżetowy, czy zamkniemy nadwyżką, czy zamkniemy 

deficytem. Jak zostanie skonsumowana nadwyżka z lat ubiegłych, bo wiadomo, że są 

inwestycje realizowane w tym roku, które są dużymi inwestycjami. Także zobaczymy i 

wówczas będzie można ile nam pozostanie nadwyżki z lat ubiegłych tę nadwyżkę budżetową 

będzie można rozdysponować. Na etapie planu pierwotnego projektu nie ma żadnych 

inwestycji, tylko fundusz sołecki.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mogę? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja mam pytanie panie wójcie, jeżeli chodzi o 

ten PROW te 3.000.000,00 zł, to jest wartość całego wniosku, czy nasz udział?  

Radna Halina Bardadin – wartość całego wniosku.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wartość wniosku. Szanowni Państwo nasz udział to jest 

63.037 jest dotacja, a różnica jest nasza, czyli to jest 27% środków własnych.  

Radna Halina Bardadin – tak Elwira ja czytałam na temat tych programów i tam było 

napisane, że wartość wniosku 3.000.000,00 zł,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak i teraz Państwu powiem, żebyście wiedzieli. Trzeba 

coś kupić medialnego. Jest dwie drogi jedna nr. 100 druga nr. 150 to przy każdej musi być 

budynek użyteczności publicznej jak mówiłem i wtedy jak one się łączą. To mogę składać to 

na jednym wniosku na dwie drogi. Ale jeżeli będzie jedna droga w jednej miejscowości, a 

druga w innej, jedna będzie miała nr. 120 druga 140 to tak samo musi być budynek 

użyteczności publicznej punkty tu, ale wtedy składam dwa odrębne wnioski.  

Radna Halina Bardadin – acha, to już wiadomo.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, no bo pytaliście się państwo czy można na jednym 

wniosku czy na dwóch.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja jeszcze mam pytanie, szacunkowy jakiś 

koszt np. tej drogi, bo jak przymierzaliście się do Wygnanek, czy do Kobylan. No nie ma 

kosztorysów.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie wiem, w Wygnankach co trzeba zrobić? Położyć 

warstwę wyrównawczą i położyć warstwę ścieralną. Tutaj jak robili schetynówkę to poszła 

warstwa wyrównawcza jak rozmawiałem z kierownikiem 3 cm. i 4 cm. ścieralna. Na starych 

drogach pierwszą się robi warstwę wyrównawczą gdzie się pokrywa ubytki wszystko, a 



później się robi warstwę ścieralną 4cm. No to nie wiem ile będzie kosztował kilometr takiej 

drogi, ciężko mi powiedzieć 250, czy 350.000,00 zł. Czy jakieś tam zjazdy trzeba. 

Przykładowo robiąc drogę w Wygnankach, wiemy, że to jest droga przez wioskę to tam już 

pewnie trzeba będzie robić zjazdy do każdego mieszkańca. To Państwu powiem jeszcze 

więcej, robiąc tamtą drogę nie wiem czy też będzie miała taki sam nr. pokryć te 120m. 

betonówki co była robiona w 13 roku, ale jak będzie na innym numerze to już tego się nie 

zrobi.    

Radny Ignacy Janczuk - taka droga pod PROW będzie kosztować pomiędzy 500.000,00 zł, a 

1.000.000,00 zł,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie.  

Radny Ignacy Janczuk – te wszystkie zjazdy to wszystko tam nabiera, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Kornica kosztowała widzicie Państwo, przepusty, rowy 

etc. Tam prawdopodobnie na Wygnankach projekt można zrobić na zasadzie takiej bo tam 

ten teren pochyły nie zalewowy, spadek drogi na dwie strony i tylko zjazdy. Nie trzeba kopać 

rowów i przepustów.  

Radny Mateusz Leszczyński – tam się nie da rowów wykopać 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wydaje mi się wiecie Państwo, ja nie jestem 

budowlańcem, ale użytkujemy wszyscy te drogi. Wydaje mi się, że jak droga jest mądrze 

zrobiona, na etapie projektu jest czasem wszystko zmarnowane. Bo wiadomo jak ta droga 

jest niewyniesiona, bo tych dróg na które ostatnio jeździliśmy. Jak ja widzę, że droga jest 

jeszcze w dobrym stanie, ale już zarośnięte są pobocza i widać, że stoi woda to ta droga się 

rozpadnie. To jest jedna zima, dwie i to już jest po drodze. Jakoś pilnować tych projektantów 

żeby ta droga była wyniesiona środkiem i żeby spływała woda i wtedy nie trzeba rowów, nie 

trzeba wielkich poboczy to się samo utrzyma.   

Radna Halina Bardadin – panie wójcie ja jeszcze zapytam, jaka jest długość drogi w 

Kobylanach i w Wygnankach? Jedna 500, druga 600?   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie powiem Państwu, my nie mieliśmy dokładnych mapek. 

Trzeba wejść na geoportal i tam sprawdzić odcinek, jest duże prawdopodobieństwo na 99%, 

że będziemy mieli punkt. Byłem rozmawiałem, bo często rozmawiam tak jak Państwu 

mówiłem, że droga dostanie mniej niż 9 pkt, czy 9 to nie będzie w ogóle kwalifikowana. Bo 

takie są głosy, tak mówią.   

Radny Leszek Muszyński - na koniec listopada ani jeden ani drugi nie przeszedł wniosek.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – już odpowiadam, to panie Leszku była robiona Nowa 

Kornica. W tym roku było 87.000.000,00 zł, był nabór nie we wrześniu tylko w październiku i 

jest prawdopodobnie lista ani na to się nie załapał, ani na to. A Huszlew się załapał?   

Radny Leszek Muszyński – nie chyba. Znaczy lista ma być podana 30 grudnia dzisiaj jest 

nieoficjalna. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie już panu odpowiadam, do końca listopada było 

wywieszenie listy rankingowej, a miesiąc jest jeszcze cały grudzień na odwołania, jak nie 

będzie odwołań to opublikują ostateczną listę na początku stycznia.  



Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale my się zastanawiajmy nad tym, 

Radna Halina Bardadin – w ramach tego PROW-u czy tylko dwie drogi w całej gminie 

możemy zrobić w ramach tego programu?   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja siedziałem nad tym programem, wytypowałem dwie, 

trzy drogi, tam gdzie są miejsca publiczne. Pan Ignacy mówi „Mazury”, ona ma dostęp do 

drogi wyższego rzędu bo jest powiatowa, ale już nie ma budynku użyteczności publicznej.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i musimy podjąć dzisiaj decyzje bo trzeba  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to trzeba zlecić projekty.  

Radna Halina Bardadin – panie wójcie wspominał pan dużo wcześniej, że będzie w 

przyszłym roku z tego programu robiona droga Wyrzyki i Popławy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jak najbardziej, uzasadni mi pani i poda punktacje do 

Wyrzyk.  

Radna Halina Bardadin – nie, ja tylko po prostu mówię. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no ja pytam, ja też pamiętam było zapisane w protokole, 

że w następnym roku. Bo pani się domagała, pani Ania wprowadzała w WPF. Powiem pani 

szczerze, połączyć Wyrzyki z gminną tą już zrobioną w Popławach, co jest między 

Wyrzykami, a Popławami, o tym rozmawialiśmy? Tylko pani nie odpowiem od razu, świetlica 

w Wyrzykach nie przylega przy drodze ale przy innej drodze i przy innej działce.  

Radna Halina Bardadin – no przy powiatowej drodze.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, wsunięta tam jest.  

Radna Halina Bardadin – jest wsunięta 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no, 

Radna Halina Bardadin – ale, ale tutaj panie wójcie przy figurce gdzie w Wyrzykach przy 

figurce taka droga Wyrzyki łączy się z powiatową.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale gdzie jest budynek użyteczności publicznej? 

Radny Ignacy Janczuk – ale posłucha, ja jeszcze spytam. Czy ten budynek użyteczności 

publicznej to musi być? Czy tylko są punkty tam tylko? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – musi być. 

Radny Ignacy Janczuk – czy to jest wymóg że musi być. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – musi być. 

Radny Ignacy Janczuk – no bo może on tylko dodaje punktów? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. 

Radna Halina Bardadin – ale tutaj się też liczą  



Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale jak nie będzie punktów to wniosek przepada. 

Radna Halina Bardadin – wniosek przepadnie, wniosek przepada jak nie z tej to z drugiej 

strony. 

Radny Ignacy Janczuk – jak nie mamy dróg to musimy coś złożyć. 

Radna Halina Bardadin – no musimy. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – no mamy, no jak nie mamy. No mamy te Wygnanki, 

mamy Kobylany, Szpaki Kolonia też mamy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jest świetlica, tak.  

Radny Piotr Niedźwiedziuk - panie wójcie dlaczego w Kobylanach nie przez całą długość ?  

Tutaj do powiatówki z jednej i drugiej strony, nie ma takiej możliwości? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a tam przez wieś trzeba było, to trzeba się zastanowić. To 

po pierwsze od razu powiem panu, tam gdzie jest bruk, tam jest pobocze 10 m, tam gdzie 

jest asfalt, tam jest pobocze nie wiem czy 6 m nawet nie ma pewnie. Bo tam jest od płota do 

płota, tak? I tam nie przyjmie wniosku o przebudowę drogi. 

Radny Ignacy Janczuk – głównym założeniem tego PROW-u to jest robienie dróg ważnych, 

strategicznych. No i dlatego są właśnie tam takie uwarunkowania, żeby to nie szło w drogi w 

pola, nie? Żeby to szło w takie drogi no poważne, które łączą jakieś rzeczy. Dlatego to są 

takie uwarunkowania, a nie inne. Bo te PROW-y są wysunięte w tym kierunku, no.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – znaczy na pewno trzeba składać wniosek. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, te drogi z PROW-u robione na gminach one mają 

tworzyć infrastrukturę wyższą. One maja być skomunikowane z drogą wojewódzką, 

powiatową itd. Nie tak jak FOGR-y, to być z programu, że to ma być droga która ma 

prowadzić do gospodarstw i do pól tak? Myślałem o FOGR, tutaj co rozmawialiśmy, może 

nie powinienem mówić, zrobić drogę FOGR między cmentarzem, a Wygonem. Nie, 

przeczytaliśmy instrukcję , tego się nie zrobi, a wiecie dlaczego? Bo przy tej drodze nie ma 

żadnego gospodarstwa rolnego. Człowiek czyta i chce coś zrobić dobrze, to siada bierze 

instrukcję i czyta jakie warunki musi spełnić. 

Radna Halina Bardadin – no i od tego trzeba zacząć.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale to już tak abstrahując.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – a ja mam takie pytanie, a Wygnanki i Kobylany 

razem się nie zmieszczą?  

Radny Ignacy Janczuk – tylko słuchajcie, jeszcze spytam, żeby tak dopytać jak rozmawiałem 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – no i co i na pewno wiadomo, że nasze dwa wnioski 

nie przejdą? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a skąd ja wiem. 



Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – projekt jest ile czasu ważny?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 3 lata, pozwolenie chyba rok.  

Radny Ignacy Janczuk – chciałbym, bo jakby w Kobylanach to która, co koło starej remizy do 

szkoły by pasowała, bo tam przez wieś nie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – już mówię na wysokości starej szkoły tam panie Piotrze w 

którym miejscu ten grunt się zaczyna?  

Radny Piotr Niedźwiedziuk - no tak, gdzieś tutaj przy szkole 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no, chodzi o odcinek mieszkańcy mówią. 

Radny Ignacy Janczuk - wzdłuż szkoły starej wsi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- starej szkoły wzdłuż nowej szkoły. 

Radny Ignacy Janczuk – i ile tam metrów tam tej drogi? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no pewnie też z 500, 600. Ona jest pod jednym numerem 

tak jak panie mi sprawdzały do końca działki tej szkoły. 

Radny Mateusz Leszczyński - do Potiopy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do Potiopy, tak. Bo już w ten winkiel, to już wchodzą nie te 

numery dróg.  

Radny Mateusz Leszczyński - to zostaje 200 m drogi.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ile? 

Radny Mateusz Leszczyński - 200 metrów drogi, żeby połączyć to. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no nie więcej 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – więcej będzie, może 300,400  

Radna Ewa Szydłowska – z FOGR-u tylko jedną można zrobić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bo taki jest wniosek, że jednostka samorządowa może 

składać tylko jeden wniosek.  

Radna Halina Bardadin – czyli my już mamy drogę z FOGR-u, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – znaczy Szanowni Państwo, to jest tak. Pieniędzy tam 

mamy 180 czy 170 milionów. Różnie mówią, że się skończy w pierwszym naborze, mogą jak 

się nie skończy w pierwszym to ogłosić następny nabór. Wszystko może być.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – nie wiem no musimy podjąć decyzję. 

Radna Halina Bardadin – no musimy podjąć decyzję. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no trzeba, Szanowni Państwo. 



Radna Halina Bardadin – skoro wójt przedstawił nam, że tylko te dwie drogi spełniają z 

PROW-u warunki tak, że bez względu na to można złożyć  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – bo zawsze to można złożyć więcej tych wniosków 

ale ponieśmy koszty zrobienia projektów. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dokumentacji, 

Radna Halina Bardadin – nie przejdzie i pieniądze stracone. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo bo dotacja to mniej więcej będzie taka 

sama, bo tam nie mamy tam internetu szerokopasmowego. Jeżeli chodzi o stałe te 

parametry to bezrobocie to jest brane średnie z powiatu, a one w powiecie jest teraz wyższe 

niż ten limit mówiący co ma się za to punkty. Bo jeszcze rok, dwa lata temu wskaźnik 

bezrobocia w powiecie łosickim był niszy od tego do przyznawania punktów.  

Radna Halina Bardadin – panie wójcie czy pan wyliczał ile możemy uzyskać punktów jeżeli 

byśmy drogę robili? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 10 

Radna Halina Bardadin – 10, czyli więcej niż 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no minimum 9 jest wymagane. 

Radna Halina Bardadin – minimum 9, a my możemy uzyskać 10. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radna Halina Bardadin – jedną i drugą drogę, tak?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, tam trzeba zrobić Szanowni Państwo dokumentację 

na dwie. 

Radny Ignacy Janczuk -  na drogi no to będzie w granicach, ja wiem koło miliona, no. Więcej 

tam nie będzie, tu jest krótka i tu jest krótka.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – no bo jest dylemat, ja cały czas o tym mówię, że no 

na pewno 2 możemy złożyć . Możemy złożyć więcej no przyjmując szacunkowo jakiś koszt 

zrobienia tej drogi. Tylko jeżeli wnioski nie przejdą no to 

Radna Halina Bardadin – my wydamy pieniądze na dokumentację  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to projekt przepadnie 

Radna Halina Bardadin – to projekt przepadnie i my pieniążków nie mamy.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – chyba że będzie niewykorzystane i będzie można 

no jeszcze raz złożyć. 

Radna Halina Bardadin – bo projekt jest ważny 3 lata. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo różnie mówią samorządy, z różnego 

poziomu no będą próbować składać. W większości po jednym wniosku. W większości po 



jednym wniosku. Tak jak się rozmawia po spotkaniach to po jednym wniosku. I z tego co 

wiem, Huszlew chce połączyć drogę Kobylany – Huszlew złożył na schetynówkę. Jeżeli nie 

przejdzie to będzie miał dokumentację i wykorzysta do PROW-u, tak? No bo to trzeba tam 

do któregoś stycznia zrobić. I tak prawdopodobnie Łosice tak samo pewnie zrobią, tak? Ja 

bym wnioskował Szanowni Państwo, tak bezpieczniej zrobić FOGR-a i z jednego PROW-u, a 

jak będą kolejne nabory, bo one się szybko wyjaśnią. Ten nabór PROW-u to 

najprawdopodobniej to będzie rozstrzygnięty i zamknięty gdzieś na przełomie pierwszego, 

drugiego półrocza. Tak jak zwykle w tych wszystkich programach, po przetargach będą 

oszczędności to też wpłyną środki na kolejny nabór. Jak będzie kolejny nabór, to wtedy 

będziemy myśleć i robić następną. Droga będzie już utarta, tak? 

Radny Ignacy Janczuk – pani przewodnicząca tam wspominała, że to będzie jeden nabór na 

te 3 lata? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, ale pan mówił, że to będą przez kolejne lata nabory.  

Radny Ignacy Janczuk – a kto mówił? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pan mówił. 

Radny Ignacy Janczuk – a to ja to nie wiem, mi się to tak wydawało. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a mi też się tak wydaje, że może nie być, a może jeszcze 

wystarczy na dwa nabory. 

Radna Halina Bardadin – ale to my nie wiemy,  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – my wszyscy gdybamy. Tylko że wiecie, znając 

realia to samorządy będą składały. 

Radna Halina Bardadin – nie wiem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie będą. 

Radna Halina Bardadin – trzeba by było przeczytać, zapoznać się. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale to niczym nie ryzykujemy składając na dwie 

drogi czy na trzy.  

Radna Ewa Szydłowska – ryzykujemy kosztami poniesionej dokumentacji.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – tylko, ale jeżeli przepadnie nam w tym pierwszym, a 

jeszcze np., w 16, czy 17 będzie nabór, ten projekt będzie dobry.  

Radny Ignacy Janczuk – no, on trzy lata jest ważny. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – on 3 lata jest ważny.  

Radna Halina Bardadin – ale nie wiemy czy będzie nabór. Bo to jest program na lata. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo to jest w ramach PROW-u, pieniędzy 

unijnych latach 16-20. Nie chce mówić bo to, żebyście Państwo nie powtarzali, miało to być 

przeznaczone, bo to idzie w ramach PROW-u przez Urząd Marszałkowski. Mówiło się że to 



jest w granicach 180, czy stu iluś tam milionów zł na te lata 16-20. Czy od razu na taką sumę 

samorządy, jednostki złożą ten, wnioski, czy to będzie na 1/3 czy 2/3. Na pewno tak jak było 

ostatnio, co robiliśmy solary, przecież to też były pieniądze z nadwyżki i trochę z 

oszczędności, tak? Z tych pieniędzy unijnych jeżeli będzie 180 miliony to i tak samorząd 

musi wydać, bo z tego będzie Bruksela rozliczać. Jak nie w pierwszym naborze, to muszą 

drugi uruchomić, tak? Ja bym proponował zrobić Kobylany i zrobić FOGR Rudkę, a w 

następnej kolejności to właśnie myśleć o Wygnankach, a dalej Szpakach.  

Radna Halina Bardadin – co FGRA panie wójcie, Rudkę? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Popławy,  

Radna Halina Bardadin – przejęzyczenie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy co do FOGR-u to jesteśmy wszyscy 

zgodni. I jak uważacie Państwo?  

Radna Ewa Szydłowska – a jaka propozycja, jedna drogę, tak?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, uważam że nie. No jeżeli będzie nabór to słuchajcie, 

no wójt nie siedzi z założonymi rękami, ma te informacje. To jest sprawa do napisania, tak?  

Radna Ewa Szydłowska – proszę radni niech 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – także proszę się wypowiadać. Czy będziemy 

robić drogę w Wygnankach, czy w Kobylanach? O i tu jest zagwozdka. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w Kobylanach, w Wygnankach jest dłuższy odcinek.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dłuższy? 

Radna Halina Bardadin – dłuższy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – gdzie? 

Radna Halina Bardadin – no który jest dłuższy, której drogi? 

Radny Ignacy Janczuk – myślę, że trzeba te drogi dwie złożyć. Bo to będą drobne drogi w 

sumie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, drogi może drobne ale myślę że 

dokumentacja będzie kosztować nie 2.000,00 zł, czy 500,00 zł, tylko będzie to kosztować 

odpowiednio w granicach 10.000,00 zł, -15.000,00 zł, tak? Nie odpowiem jakie rzeczy trzeba 

projektować, co robić? Musi być, geodeta musi wziąć pewno mapę z ośrodka i ją 

zaktualizować. Oby było tak, że w Wygnankach to ta droga jest już w środku asfaltowa. To 

jak będzie piaszczysta musi wziąć, zaktualizować mapę. 

Radny Mateusz Leszczyński – nasza droga, ona nie jest asfaltowa. Ona jest chyba grysem 

polana. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to trzeba wziąć mapę do celów projektowych. Ja jak biorę 

mapę z ośrodka celów projektowych to będzie pokazane czy tam droga ma nawierzchnię 

piaszczystą czy tam utwardzoną.  



Radny Mateusz Leszczyński - utwardzona 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to ja wiem, że utwardzona, bo jeżdżę ją czasami to 

widzę że tam jest położony asfalt.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – dobrze, wiecie bo my tak będziemy. Proszę 

Państwa kto z Państwa jest za tym, żeby robić tą drogę w Wygnankach?  

Radny Ignacy Janczuk – nie, nie poczekajcie 

Radna Halina Bardadin – ale słuchajcie, my musimy rozważyć  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ile czasu? 

Radna Halina Bardadin – tak, a jeżeli Piotrek mówi, musimy porównać te dwie drogi. W 

Kobylanach jest szkoła i ten, w Wygnankach jest świetlica wiejska. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, wniosek wójta jest taki. Proponuję 

przyjąć i przegłosować, żeby wójt uruchomił prace na Popławy i Kobylany. W Kobylanach 

będę wszystko robił, żeby, Popławy i Kobylany. Tutaj zrobić zjazd w pole i tam zrobić zjazd, 

jeśli trzeba by było z własnych środków nawet tu do szkoły, tak? A następny wniosek drugi 

puścić na Wygnanki. Zrobić w tej chwili w Kobylanach, przykryć ten stary asfalt, wkuć wzdłuż 

szkoły, dojść do pana Potiopy, a tu dalej zagospodarować wjazd do szkoły. 

 Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale wójt mówi o całej tej drodze, nie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – od starej szkoły do końca nowej szkoły.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale jak zagospodarowany wjazd? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no połączyć ten wjazd z drogi od razu do szkoły.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – no to w końcu, co robimy?  

Radny Ignacy Janczuk – nie nie jeszcze spytam, u ciebie Halinka tej betonówki ile jest 

przykrycia? 

Radna Halina Bardadin – betonówka 500 - 600 m.  

Radny Ignacy Janczuk – to będą też pieniądze, ja wiem, ja rozumiem to jest FOGR nie? 

Czyli on będzie kosztował w granicach 50.000,00 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przykrycie?  

Radny Ignacy Janczuk – no tego asfaltu. 

Radna Ewa Szydłowska – ile?  

Radny Ignacy Janczuk – ile będzie, bo to jest łatwe do obliczenia, bo my takie drogi przecież 

przykrywaliśmy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no to łatwo obliczyć, przecież nie mam kalkulatora. Trzeba 

wiedzieć jaka jest cena m² masy, można policzyć. 



Radny Ignacy Janczuk - bo tak z FOGR można tam pozyskać 70.000,00 zł, no bo 

maksymalnie no można tyle tam pozyskać, nie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – różnie, nie więcej jak 50% wartości zadania.  

Radny Ignacy Janczuk – to być może taka małą sprawę jak przykrycie tego betonu zrobić 

Radna Halina Bardadin - ile? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie więcej jak 50% wartości zadania. 

Radny Ignacy Janczuk - z pieniędzy gminy, a jakąś inną drogę troszkę większą zrobić tam z 

PROW-u. Bo słuchajcie, my nie możemy czekać, że nam zrobią wszystko z 

dofinansowaniem. My musimy też tam budować drogi za własne.  

Radna Ewa Szydłowska - ale my nie mamy własnych. 

Radny Ignacy Janczuk – co? Mamy własne. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - znaczy, ja Cię rozumiem ale skupmy się na tych 

wnioskach, bo musimy te wnioski. Swoją drogą bez dofinansowania, no to dzisiaj 

podejmujemy decyzje że robimy projekt no i sprawa załatwiona.  

Radny Ignacy Janczuk – ale musimy najpierw porozmawiać o tym. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jak mamy pieniądze, nie?  

Radny Ignacy Janczuk – bo posłuchajcie, przecież każdy z was wie, że ci co są jeszcze w 

poprzedniej radzie, że my już od 3 lat składamy jakieś prośby o zrobienie jakichś dróg, nie? I 

te drogi leżą, stoją w miejscu. My też byśmy chcieli, mamy zobowiązania względem swoich 

tam mieszkańców, żeby coś tam robić trochę. A my tą metodą dzisiaj mamy, za rok mamy 16 

dwa lata i jest koniec kadencji.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – no ale my się skupiamy teraz na gminnych drogach. 

Radna Halina Bardadin – ale my chcemy na gminnych drogach też są, które są dla 

mieszańców. 

Radny Ignacy Janczuk – dobrze, to wszystko 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – w Kobylanach jest bruk, tak jak Piotrek mówi. 

Radna Ewa Szydłowska – on mówi teraz, tak jak zrozumiałam, że tutaj z FOGR-u żeby tą 

drogę która jest zaproponowana w Popławach zrobić z własnych, a z FOGR-u poszukać z 

innych.  

Radny Ignacy Janczuk – tą drogę co u nas jest załóżmy tam do zrobienia, czy tam koło 

szkoły, żeby taką drobną drogę można zrobić z własnych pieniędzy te 60.000,00 zł, a zrobić 

drogę za 150. 

Radna Halina Bardadin – i ile? 

Radny Ignacy Janczuk – u Ciebie?  



Radna Halina Bardadin – i ile to może kosztować?  

Radny Mateusz Leszczyński – do 100.000,00 zł, maksymalnie. 

Radny Ignacy Janczuk – nie, gdzie do 100, a od 50.000,00 do 70.000,00 zł. To nie będzie 

kosztować więcej. Ilo jest metrowa 4 czy 3 m? 

Radny Mateusz Leszczyński – 4 m pewnie.  

Radna Halina Bardadin – ile metrów Elwira, macie ten protokół?  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ten protokół jest 

Radny Ignacy Janczuk – bo jeśli suma załóżmy drogi będzie tyle co ten FOGR zwrot, to 

może po prostu no nie zwrócą, ja nie wiem nawet.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – 3.30 droga ma.  

Radny Ignacy Janczuk – 3.30 ma szerokości, tak?  

Radna Halina Bardadin – i 500-600 m, w granicach tam nie wiem. 

Radna Ewa Szydłowska – panie wójcie, a dlaczego pan tą drogę zaproponował z FOPGR-u. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ona była najwcześniej wybudowana. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ostatnio rozmawialiśmy o tym, żeby tą drogę zrobić. 

Radna Halina Bardadin - bo ona się zaczyna rozpadać.  

Radna Ewa Szydłowska - ale tu jest taka informacja, żeby ją zrobić z własnych środków, a 

na FOGR większą i dłuższą, tak? Panie wójcie? 

Radny Ignacy Janczuk – bo posłuchajcie mamy już tu wstępnie obliczone, tak ogólnie? Koszt 

przy 4 metrach przykrycia tej drogi u Halinki to jest 70.000,00 zł, koło 70.000,00 zł. To teraz 

tak z FOGR-U jest 70.000,00 zł, no to nie wiem czy oni się zgodzą, że oni tam sfinansują w 

100%, myślę że nie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ale słuchajcie co wójt czasami mówi. 

Słuchajcie co czasami wójt mówi.  

Radny Ignacy Janczuk – to niech wójt mówi jasno i klarownie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja powiedziałem wcześniej. Z FOGR-u jest 

dofinansowanie nie więcej jak 50%.  

Radna Halina Bardadin – 50% 

Radny Ignacy Janczuk – no, no to skąd pan weźmie teraz, czyli jak pan zrobi tu za 70.000,00 

zł to dostanie pan tylko 35.000,00 zł zwrotu. Może pan dostać do drogi za 150.000,00 zł, i 

dostanie pan tam 70.000,00 zł,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to tak będzie pół na pół. 

Radny Ignacy Janczuk – no ale droga będzie zrobiona nie za 



Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale będzie zrobione za 150.000,00 zł, 800 m, a za 

70.000,00 zł, będzie pokryte 400 m, czy 500. Ja się z tym zgadzam no. 

Radny Ignacy Janczuk – ale mówię tutaj to można zrobić z pieniędzy własnych 70.000,00 zł, 

a zrobić drogę większą, żeby tych środków pozyskać więcej.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, te drogi betonowe to przecież mamy. 

Czy na Szapakach tak samo jednych i drugich, czy na Kornicy, czy na Popławach, czy na 

Kazimierzowie. To jest w moim, Państwo decydują na co wydają pieniądze. Moim zdaniem 

jeżeli będzie jakaś nadwyżka rzędu 30.000,00 -50.000,00 zł, to też można pokryć którąś z 

tych robionych w następnej kolejności, tak? Ja jestem też tego zdania, że te betony to trzeba 

przykryć sukcesywnie tak żeby budżet nie obciążać jednym zadaniem w 100%. Szanowni 

Państwo to trzeba się przymierzyć do modernizacji ujęcia wody, ten Wólka, trzeba pomyśleć 

o solarach i też trzeba będzie. Trzeba pomyśleć o fotowoltice, tak? Trzeba myśleć o 

drogach, trzeba myśleć o remoncie szkoły, tak?  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to są bardzo trudne tematy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to są rzeczy takie, że nie tylko mamy drogi, ja rozumiem. 

Przecież my dróg tych zrobiliśmy łącznie ponad 11 km przez 4 lata. Oczywiście tam 

jeździłem z panem Michałem, z panią Elwirą to było ich łącznie ok. 1 km.  

Radna Ewa Szydłowska – no dobrze, a jaki jest ten budżet inwestycyjny na przyszły rok, ile 

on wynosi?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie mamy środków, bo mamy przychody, wydatki. O 

wydatkach inwestycyjnych będziemy mogli mówić dopiero tak jak pani mówiła koniec marca 

początek kwietnia. Tak? 

Skarbnik Anna Blondyk – tak. 

Radna Halina Bardadin – czyli nie wiedzą. 

Radny Ignacy Janczuk - no ale jest wrócę do jednej sprawy, a nic się nie mówi o drodze tutaj 

na Koszelówkę. Przecież ona miała być zrobiona.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie Szanowni Państwo, to  już mówiłem do PROW-u 

Koszelówka  

Radny Ignacy Janczuk – no skoro do PROW-u ona się nie przechodzi no to trzeba ją z 

FOGR-u robić. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – znaczy my kolejność tych dróg no to mamy od 

dawna, wiadomo.  

Radny Ignacy Janczuk – ale mówię zrobić za gotówkę Halinki,  te 70.000,00 zł, a zrobić z 

FOGR-u tak jak u Stanisława, czy w Wólce. No w Wólce ta droga jest bardzo pasująca. To 

jest droga tam 12 m, no idealna pod FOGR tam 3 metrowej.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – mniejszą jest na pewno korzystniej.  



Radny Ignacy Janczuk – nie, no to ja nie mówię tylko daję przykład, nie? Właśnie dziwię się, 

że nikt tam nie wspomina o Koszelówce. 

Radna Ewa Szydłowska – panie wójcie głośniej, a nie tylko do pani przewodniczącej. 

Radny Stanisław Wielgórski – jak najbardziej trzeba te betonówki przykrywać, tylko, że to już 

u nas, ja was wezmę samochód  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo Koszelówka też będzie inwestycja. 

Była liczona na ten 1.200 km to wyszło Szanowni Państwo połatane. Tam też jest droga do 

Koszelówki o szerokości 3 m. Pamiętacie, że wyceniono ją już nie robiąc krzaków, nie robiąc 

zjazdów, nie robiąc rowu nic, tylko pokryć wyrównać pokryć to, 350.000,00 zł. No 350.000,00 

zł, a tam jest 1.100 czy 1,200 km.  

Radny Ignacy Janczuk – i ją puścić z FOGR-u czyli będzie zwrotu 70, bo maksymalny zwrot 

z FOGR-u jest 70. I ona wyjdzie 200 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 180 

Radny Ignacy Janczuk – nie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 200 

Radna Halina Bardadin – nie jak mamy 350.000,00 zł 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak było wycenione pół roku temu.  

Radna Halina Bardadin – a no właśnie i my musimy 280.000,00 zł, wyłożyć. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, no możemy dołożyć tak samo. Nie ma problemu. 

Radny Ignacy Janczuk – ale my musimy zrobić trochę dróg.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – albo może tą drogę zostawić, przemodelować 

dokumentację i we wrześniu zrobić następnego roku ze schetynówki. Ale już pójść wtedy od 

kościoła, zrobić skrzyżowanie, pójść na stare wioski i pójść tutaj już ewentualnie nie ruszać 

tego przez łąkę i nie iść tutaj do wojewódzkiej. 

Radny Stanisław Wielgórski - no to jak już tak no to przeczekać i zrobić  

Radna Halina Bardadin – a dokumentację już mamy, ta dokumentacja jest ważna z 

Koszelówki czy już będzie nieważna?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – którą? Ta pod lasem tak.  

Radna Ewa Szydłowska – i znowu będziemy się kłócić, czy schetynówkę czy nie. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale ja to jeszcze inaczej myślałam. Ja do wójta 

mówiłam bo ta Koszelówka wiadomo to jest najpilniejsza nasza droga. Tutaj przez, 

podjęliśmy decyzję, że tak jak wójt zaproponował, ale nam się zupełnie inny temat sam 

urodził jakby. Bo w tej chwili tyczymy drogę przez las, gdzie będzie OMYA. 

Radny Stanisław Wiekgórski - trzeba zrobić tutaj przez las. 



Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – i jakby, jakby w ten sposób. To nie jest zły pomysł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam, ta droga jest 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – i wyjść tutaj pod lasem. 

Radny Stanisław Wielgórski - by się zrobiło przy okazji tą drogę i Koszelówkę. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – i by dwa zakłady były i bardzo dobra droga już, no 

nie wiem, różne pomysły mam.  

Radna Ewa Szydłowska – dwa zakłady. Już teraz rozumiem. 

Radny Ignacy Janczuk – słuchajcie, ja to bym proponował, żeby bo tam ludzie też się 

niecierpliwią. Tylko robić to co można, a później tamtą resztę to połączyć to co zostanie. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – no ale apropo tej Koszelówki jeszcze  

Radny Ignacy Janczuk – no mówiłem 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – dlaczego, dlaczego nie w tym, bo może, może 

naprawdę korzystniejszy. Korzystniejsze rozwiązanie będzie. 

Radna Ewa Szydłowska – czyli co, tutaj gdzie jest koło wysypiska, tak? Tam gdzie OMYA  

koło zakładów i to połączyć 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – i do Koszelówki aż do, aż do tego 

Radna Ewa Szydłowska - kaplicy? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – kaplicy. 

Radna Ewa Szydłowska – i co z jakiego programu by to było? To schetynówkę?  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – znaczy ja tylko tak 

Radny Ignacy Janczuk – no to nie będzie ona kosztowała 3, ona będzie kosztowała 

4.000.000,00 zł.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – nie, bez przesady. 

Radny Ignacy Janczuk – tak. Ta będzie dużo dłuższa, tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - że jest wojewódzki na wysokości  Pawłowicza. To ten 

odcinek, Szanowni Państwo, przegłosujcie FOGR-a, trzeba robić Koszelówkę remontować, 

remontujemy.  

Radna Ewa Szydłowska – ale jeżeli tutaj jest coś takiego, dajcie głos dla wójta  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dziękuję. Szanowni Państwo podejmijcie decyzje. Jeżeli 

robimy FOGR-a i remontujemy Koszelówkę, nie ma problemu. Z PROW-u to mówiłem 

Kobylany tam gdzie jest bruk, schetynówka jeżeli chodzi o połączenie tej „Choiny”, tam dalej 

koło rakarni, tam pana Eugeniusza zakładów, tam się nie zrobi Szanowni Państwo.  

Radna Ewa Szydłowska – dlaczego? 



Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z prostej przyczyny, bo tam jest pas drogowy 4 m. 

Radna Halina Bardadin – ale czego się nie zrobi? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – drogi. Nie zrobię pani drogi z pełnym standardem, 

wyposażeniem na pasie drogowym o 4 m.  

Radny Stanisław Wielgórski - za wąsko, tam dalej  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pas asfaltu musi mieć 4 m, minimum 4.5 m. Bo inaczej 

trzeba robić te zjazdy. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – no właśnie mówię 

Radny Ignacy Janczuk – nawet teraz już wchodzą najnowsze przepisy, że taka droga o 

najmniejszym standardzie nie będzie mogła mieć mniej niż 5 m. Teraz takie już najnowsze 

przepisy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czyli 4 pasa asfalt i 4.5 m pobocze twardych kamieni 

wysypane, na ten moment są takie normy. To ja już mówię o tym od 3 lat Szanowni 

Państwo. W programach zewnętrznych nie zrobimy drogi o pasie drogowym 4 m, czy 3 m.  

Radny Ignacy Janczuk – posłuchajcie, ja powiem jeszcze tak, można jeszcze do historii 

wrócę. W naszej gminie było zrobionych bardzo dużo dróg wcześniej. A jakim sposobem to 

było robione? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – gospodarczym. 

Radny Ignacy Janczuk - krótkie, szybkie. Znaczy i to były odcinki pół kilometra, 800 m. Z rok 

na rok się robiło po kilka odcinków. I dzięki temu mamy, każdy z nas wie że te drogi nie są 

tam idealne, nie? Ale są nieporównywalne do błota. No i to było, poprzedni wójt i poprzednie 

rady zrobiły tak dużo dróg, że to szło bardzo szybko, że po prostu, że my robiliśmy z roku na 

rok te drogi. Teraz jak my będziemy z roku na rok te drogi odkładać to tak: się spiętrza, my 

nie robimy tych dróg i zaległości rosną. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – Ignacy ale my właśnie rozmawiamy nad tym jak 

robić. 

Radna Ewa Szydłowska - jeszcze chciałabym dodać 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeszcze inaczej zapytam 

Radna Ewa Szydłowska - a to UE nam dyktuje które drogi mamy robić z tymi punktami. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – też. A Piotrek ma rację, że te drogi o których Ignacy 

mówił były robione ale w większości czynem społecznym.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, weźcie pod uwagę, poczytajcie, 

powinniście wiedzieć. W tych programach drogi można budować, przebudowywać lub 

modernizować, nie ma remontów.  Drogi które mamy Szanowni Państwo o szerokości 3 m, 

zrobione starą technologią tam się przebudowy nie zrobi. Bo tam nie ma pasa drogowego 

odpowiedniego. 



Radny Ignacy Janczuk – tak, posłuchajcie 

Radna Ewa Szydłowska – Unia rzuca nam wytyczne, my musimy się dostosować. 

Radny Ignacy Janczuk – posłuchajcie ja powiem tak 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja Państwu tłumaczę jakie są wymogi. 

Radny Ignacy Janczuk – my w dalszym ciągu jako gmina, my możemy w dalszym ciągu tam 

budować drogi takim systemem prostym bez dofinansowań. I słuchajcie my możemy nawet 

drogę robić dwumetrową. My robimy z pieniędzy własnych. Czyli my możemy dalej robić 3 m 

drogi z pieniędzy własnych i się rozwijać.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, każda inwestycja 

Radny Ignacy Janczuk – słuchajcie, no przecież tu wychodzi że mamy możliwość zrobić 

dwie drogi po pół kilometra. Co to jest za możliwość?  

Radna Halina Bardadin – ale mamy dofinansowanie do tego.   

Radny Ignacy Janczuk – ale musimy jeszcze robić za pieniądze własne, bo inaczej to my nic 

nie zrobimy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, budując drogi to trzeba uzyskać 

stosowne dokumenty w budownictwie. Czyli trzeba złożyć wniosek o przyjęcie zgłoszenia i 

trzeba złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Każda jedna droga którą będziemy 

budować to wymaga takiego dokumentu.  

Radny Ignacy Janczuk – tak, do tej pory też tak 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – załącznik inwestycyjny zadania, które nie będzie zrobione 

w oparciu o pozwolenie. 

Radny Ignacy Janczuk – ale, toż do tej pory to tak samo było. 

Radna Ewa Szydłowska – dobrze, ale podsumowując, staniemy w przyszłości nad tą drogą 

Koszelówce, tam będzie OMYA i tam 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – robimy z FOGR-a, nie ma problemu, to nie ma znaczenia. 

Większy będzie udział gminy wtedy. Naprawiamy tylko wtedy tutaj do skrzyżowania, do jak 

się zjeżdża na już tą drogę powiatową. 

Radny Ignacy Janczuk – od Stanisława tam do Kałabuna, tak? 

 Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Radna Ewa Szydłowska – a potem będą chcieli żebyśmy zrobili od Kałabuna do 

wojewódzkiej, a potem od OMII do wojewódzkiej. I to jest to co kiedyś pani przewodnicząca 

mówiła, to jest ta sieć dróg do tego samego punktu.  

Radna Halina Bardadin – no właśnie. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – po to jesteśmy, żeby się zastanawiać i opracować 

jakieś takie stanowisko, że będzie optymalne.  



Radny Ignacy Janczuk- przecież jak w tym roku to ta zrobiona droga na Rudce też za prawie 

pół miliona i też z FOGR-u, nie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – gdzie? 

Radny Ignacy Janczuk – no na Rudce. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – kiedy? 

Radny Ignacy Janczuk – no teraz. No nie była tam robiona za 400 tam ileś no też z FOGR-u.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radny Ignacy Janczuk – no. 

Radny Stanisław Wielgórski - to z FOGR-u można zrobić Koszelówkę. 

Radny Ignacy Janczuk – trzeba robić bo my się zobowiązaliśmy, że tą drogę zrobimy. Nie 

można odciągać ją w nieskończoność.  

Radny Stanisław Wielgórski – jak my ją teraz odciągniemy to ja się wypisuję 

Radny Ignacy Janczuk – to co tutaj jest w planie, ta zamiana z lasem tego pola na drogę,  

czyli tu będzie droga szeroka. To ten odcinek będzie można zrobić załóżmy z PROW-u 

kiedyś.  

Radna Ewa Szydłowska – z PROW-u to nie, bo nie będzie budynku użyteczności publicznej. 

Radny Ignacy Janczuk – ale jak powstanie zakład. Myślę, że zakład się dołoży. 

Radna Halina Bardadin – a tak „myślę że zakład się dołoży”. Dużo się zakładów dołożyło do 

drogi?  

Radny Ignacy Janczuk – Kałabun zrobił sam drogę, przecież my dołożyliśmy 48.000,00 zł.  

Radny Stanisław Wielgórski - nie miał wyjścia.  

Radna Ewa Szydłowska – panie wójcie, pan się nie denerwuje tylko powie pan co myśli. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale ja już wszystko powiedziałem Szanowni Państwo.  

Radny Ignacy Janczuk – trzeba żeby coś osiągnąć, trzeba rozmawiać. Nie ma co się 

napinać, bo my  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę pana ja się nie napinam. Ja tłumaczę i mówię, już 

pół roku, więcej. Jakie są wymogi, jakie są normy, skąd można wziąć pieniądze, jakie drogi 

robić.  

Radny Ignacy Janczuk – no właśnie tu wynika z tego, że my naprawdę tam możemy bardzo 

mało. No bardzo mało tam my możemy, bo tak: tutaj dróg tych nie mamy, tylko te dwie 

Wygnanki i Kobylany i nic więcej, no to co to jest za 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – i Szpaki Kolonia bo jest świetlica. 



Radny Ignacy Janczuk – no Szpaki, ale mi się wydaje że tam w Szpakach, ja nie jechałem 

teraz ostatnio może z rok, ale tam droga można powiedzieć, że elegancka.  

Radny Stanisław Wielgórski - bez przesady, są gorsze. 

Radny Ignacy Janczuk – słuchaj, przejedź się w Koszelówce, przejedź się po Kolonii u nas, 

przejdź się na Kolonii Szpaki. Te betonówki uliczne trzeba zakryć, ale to też trzeba patrzeć 

nie to że oni nam dają, a my mamy robić byle co. My mamy robić to co trzeba.  

Radny Stanisław Wielgórski - tutaj od krzyżówki przez zakłady, aż tutaj do tej krzyżówki tu 

jest wszystko będzie naprawione tak jak trzeba, a dalej się już zaczynają Kałabuna zakłady 

Radny Ignacy Janczuk – ja uważam że wstępnie trzeba zrobić tak. 

Radny Stanisław Wielgórski - na schetynówkę się nie załapie wtedy, bo tam jest wąsko, tam 

jest chyba 4 m. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam jest 4 m pas drogowy, tam nikt nie narysuje projektu. 

Tam trzeba zrobić zjazdy, trzeba zrobić  

Radny Ignacy Janczuk – wstępnie bo jeszcze trzeba będzie rozeznanie zrobić 100%, czy te 

drogi będą pasowały. Ale złożyć Kobylany ten odcinek i Wygnanki z PROW-u, u Halinki 

zrobić to za gotówkę te przykrycia jak już tam zaplanowane było i powiedziane. Zrobić z 

FOGR-u u Stanisława. No i też chciałbym żeby przynajmniej jak w Wólce już nie tą drogę 

którą ja mówię tą dużą, to przynajmniej 80 m przy szkole, ująć ją z budżetu. Bo to jest już dla 

mnie obciach i myślę, że dla pana też powinien być. Te 80 m i te drogi zrobić. PROW trzeba 

wykorzystać cały, te 70.000,00 zł, a nie 35.000,00 zł.  

Radny Mateusz Leszczyński – u mnie jest 600 m–700 m w Wygnankach, u Piotra jest 500 m, 

tak? To PROW cały poszedłby na te dwie drogi. 

 Radny Ignacy Janczuk – nie. 

Radna Halina Bardadin – Kobylany zrobić z PROW-u. 

Radny Ignacy Janczuk – a u Stanisława zrobić z FOGR-u.  

Radna Halina Bardadin – tzn., Koszelówkę? 

Radny Ignacy Janczuk – tak. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – posłuchajcie no, to jaką decyzję podejmujemy 

ostatecznie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – skoro tu były takie Szanowni Państwo stwierdzenia 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – Kobylany robimy z PROW-u, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – PROW zrobić Kobylany, FOGR przeznaczyć w tej chwili 

na drogę w Koszelówce. 

Radna Halina Bardadin – a drogę w Popławach zrobić z własnych środków.  

Radny Ignacy Janczuk – i w Popławach, a przykrycie za gotówkę, za własne. 



Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a tamte kolejne jak będą środki pozwalały, no to trzeba 

będzie robić. 

Radny Ignacy Janczuk – to nie ma takiej gadki po prostu.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – znaczy no trzy drogi do realizacji żeśmy 

przeznaczyli 

Radny Ignacy Janczuk – tak, skoro jest  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jak tam takiej gadki nie ma. Wie pan no przecież trzeba 

modernizować ujęcie wody Wólka, trzeba modernizować 

Radna Halina Bardadin – Ignacy Ty wiesz, że trzeba modernizować  

Radny Ignacy Janczuk- wiem 

Radna Halina Bardadin – ale to ważna sprawa? 

Radny Ignacy Janczuk- ja myślę że można z PROW-u to robić 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale trzeba najpierw uchwalić i dokumentację przygotować.  

Radny Ignacy Janczuk-  ją trzeba robić bo to jest stara instalacja. Ja miałem o tym mówić. 

Ale ją można z PROW-u.  

Radna Halina Bardadin – mieszkańcy narzekają na jakość wody.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – już jest dobra.  

Radna Halina Bardadin - chwilowo 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – wiecie dopóki nie zmodernizujemy to będzie temat 

wracał i wszyscy o tym doskonale wiemy. 

Radna Halina Bardadin – oczywiście. 

Radny Ignacy Janczuk-  tu musimy paść normalna deklaracja. Słuchajcie ja nie chcę zabrać 

dla Halinki tego PROW-u i dać tutaj, tylko skoro tu dajemy PROW bo jest lepsza droga to w 

Popławach trzeba zrobić za gotówkę. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zagłosujemy ja rozumiem. 

Radny Ignacy Janczuk-  jeszcze w Wólce przynajmniej tu przy szkole te 60 m.  

Radna Ewa Szydłowska – nie, trzeba zrobić najpierw wodę.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – o tym mowy nie było. Ja proponuje, podejmijmy 

decyzje co jest najpilniejsze. 

Radna Ewa Szydłowska – tak 

Radna Halina Bardadin – oczywiście. 



Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – więc przyjmujemy, słuchajcie mnie Państwo. 

Przyjmujemy do realizacji  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –Kobylany. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – najpierw w Kobylanach z PROW-u, potem z FOGR 

w Koszelówce i Popławy z własnych środków. 

Radna Halina Bardadin – Popławy z własnych środków.  

Radny Mateusz Leszczyński – mam jeszcze pytanie, jak mamy z tego FOGR-a Kobylany to 

złóżmy wniosek od razu dwa wnioski na Wygnanki, bo dwie się drogi łapią.   

Radny Piotr Niedźwiedziuk - jeżeli tak można, 

Radny Mateusz Leszczyński – jeżeli tak można, bo u mnie jest 600 m, u niego jest z 500 m.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo budżet nie jest z gumy.  

Radna Ewa Szydłowska – trzeba modernizację stacji wodociągowej zrobić,  to jest priorytet, 

ponieważ wodę piją ludzie.  

Radna Halina Bardadin – to jest sprawa priorytetowa.  

Radny Ignacy Janczuk – wszyscy mówimy dobrze, tylko się nie rozumiemy w tej chwili.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja jeszcze raz powtórzę. Przyjmujemy do realizacji 

FOGR Koszelówka, PROW Kobylany, z własnych środków Popławy. I na razie 

Radny Ignacy Janczuk – jeszcze chciałbym te 60 m Wólki, proszę bo to jest drugi rok. Nam 

to blokuje całą tam inwestycję przy szkole, 80m drogi.  Ale ile będzie od 15 do 20.000,00 zł. 

Radna Halina Bardadin – ale co tam chcesz Ignacy? 

Radny Ignacy Janczuk – tam drogę, utwardzić kawałek drogi.  

Radna Halina Bardadin – ale betonówkę? 

Radny Ignacy Janczuk – no asfaltówkę może lepiej niż betonówkę. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – znaczy nie ma co dysponować w ten sposób bo nie 

wiemy ile mamy tych pieniędzy ? 

Radna Halina Bardadin – no właśnie.  

Radny Ignacy Janczuk – te pieniądze będą. Posłuchajcie. 

Radna Ewa Szydłowska – nie. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – bo to będzie czas na podjęcie jakiejś decyzji.  

Radna Halina Bardadin – no właśnie. 

Radny Ignacy Janczuk – ja nie proszę o dużo, ja od 4, to będzie 4 rok. Ja proszę kawałeczek 

drogi tylko. 



Radna Ewa Szydłowska – jaki koszt może być tego? 

Radny Ignacy Janczuk – no ile, no pomiędzy 15, a 20.000,00 zł. Przecież to już mieszkańcy 

przez cały rok już za tym chodzą. Dla mnie jest już głupio o tym mówić nawet.  

Radna Ewa Szydłowska – 15 czy 20.000,00 zł, i nie będzie?  

Radny Ignacy Janczuk – pieniądze będą, trzeba oszczędności szukać. 

Radna Halina Bardadin – dobrze, słuchajcie głosujmy. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – kto z Państwa jest 

Radny Ignacy Janczuk – czy ja, znaczy zgadza się Pan żeby te 80 m w Wólce przy tej 

naszej szkole to zrobić, żeby nam to nie blokowało 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, ja proszę radę o przegłosowanie dróg 

w programach, bo ja muszę uruchomić dokonanie dokumentacji itd., żeby na czas wyrobić 

się. Teraz pani skarbnik powiedziała do marca, do kwietnia nie mamy jeszcze środków jakimi 

będziemy dysponować. Ja panu nie odpowiem w tej chwili. 

Radny Ignacy Janczuk – 20.000,00 zł, to pan w tylnej kieszeni ma. Niech pan nie przesadza. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pani Aniu jaka jest rozliczona w tej chwili, projekt budżetu 

na 2015 rok? No pani przede mną jak wyszedłem mówiła.  

Radny Ignacy Janczuk – czemu pan nie był taki mądry, jak pan robił tą piwnicę bez naszej 

wiedzy i zgody. Mówi pan, że pan nie znajdzie 20.000,00 zł, gdzie pan wydaje tam przez rok 

5 razy po 20. 

Skarbnik Anna Blondyk – mówiłam już, jeszcze raz powtarzam. W projekcie budżetu na    

2016 r. z inwestycji są tylko realizowane tylko fundusz sołecki plus jeszcze eternit. Ponieważ 

zamykamy budżet 00. Czyli tak, nie możemy uchwalić budżetu deficytowego tylko dochody 

muszą być równe wydatkom. U nas w tym przypadku dochody są wyższe od wydatków na 

etapie projektu budżetu, ponieważ musimy zabezpieczyć spłatę pożyczki w BGK, bo nie 

wiemy, czy ta pożyczka zejdzie nam w 2015 r., czy 2016 r. Żeby to można by było 

zabezpieczyć zdjęłam znowu z wynagrodzeń. To mówię od razu, z planu budżetu, żeby po 

prostu ten budżet został zamknięty. W trakcie roku jak przejdą sprawozdania finansowe do 

końca lutego, tam do 22 lutego mam sprawozdania, jedną turę sprawozdań i później te 

bilanse do 30 kwietnia i wtedy będzie czytelne, czy zamykamy, w jaki sposób zamykamy rok 

budżetowy roku 2016. Może być taka sytuacja, że 2016 rok zamkniemy deficytem 

budżetowym, ale nadwyżka ogólnie będzie. Możemy też zamknąć 2016 rok, 2015 rok 

nadwyżką budżetowa, ale z nadwyżki z lat ubiegłych. Nadwyżka z lat ubiegłych będzie 

zmniejszona. Nie wiemy jak, jeszcze jest grudzień, jeszcze różne są rzeczy płacone bo 

chociażby będzie płacona ta droga powiatowa, która stanowi dla nas bardzo duży koszt. I 

wówczas po 31 grudnia będzie wiadomo jak zamykamy ten rok. Wstępnie, ale Izba nam też 

nie przyjmie budżetu deficytowego jeżeli nie będzie złożonych sprawozdań. Sprawozdania 

są terminy, bo nawet jeśli byśmy chcieli Urząd Skarbowy nam przekazuje sprawozdania do 

16 lutego i udziały Ministerstwo Finansów również do 16 lutego. Nie możemy przyśpieszyć 

niejako, bo to jest wpisane w ustawę, w rozporządzeniu o sprawozdaszczości i każdy trzyma 



się tych terminów. Także dopiero po 30 kwietnia będzie wiadomo i naprawdę konkretnie już 

będzie można rozdysponować nadwyżkę budżetową o ile zostanie lub nie, no zobaczymy.  

Radny Ignacy Janczuk – dobrze ja to wszystko tam rozumiem. Tylko wiem, że takie 15 czy 

20.000,00 zł, można wygospodarować. To dobrze niech jej nie będzie w tym budżecie jeśli 

załóżmy ona się tam nie mieści. Ale ja chciałbym tą deklaracje od pana wójta, że pan tą 

drogę zrobi, bo te pieniądze można będzie wygospodarować.  

Radna Halina Bardadin – panie wójcie w ciągu roku pan  

Radny Ignacy Janczuk – ja proszę teraz tak, tam żebyście mnie poparli bo ja naprawdę już 

od jakiegoś czasu, w tamtym roku calutki rok przychodzili mieszkańcy o te 80 m. Dla mnie ta 

sprawa jest wręcz żenująca.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam mieszkańcy byli dwa razy, a pan ani razu się nie 

upomniał.  

Radny Ignacy Janczuk – jak nie 

Radna Halina Bardadin – o nie przepraszam 

Radny Ignacy Janczuk – ja na sesji 

Radna Ewa Szydłowska – na sesjach 

Radny Ignacy Janczuk – na sesji co najmniej trzy razy. I teraz proszę radnych abyście się 

wstawili za mną, bo inaczej ja widzę nic tu nie mogę uzyskać. Ja nie proszę o wiele 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo nie rozmawiamy o budżetach, 

założeniach na 2016 rok jakie pani skarbnik przytoczyła, jak jest sytuacja, rozmawiamy teraz, 

żeby uruchomić procedurę, bo trzeba złożyć dokumentację projektu, trzeba porobić 

zgłoszenia w ramach tych przedsięwzięć inwestycyjnych i dróg, które będziemy się starać 

żeby nam ktoś to wsparł środkami zewnętrznymi, czyli FOGR i tego PROW, gdzie złożymy, 

przecież to też jest rzecz taka, że możemy złożyć i zabraknie nam pół punktu lub zabraknie 

nie wiem 1 punktu. 

Radna Ewa Szydłowska - zróbmy tak, przegłosujmy te drogi, bo to są programy, 

przegłosujmy, środki własne Popławy  

Radny Ignacy Janczuk - ale to nic nie będzie z tego 

Radna Ewa Szydłowska - zaraz, tylko przegłosujmy 

Radna Halina Bardadin - to co Elwira powiedziałaś  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - mówiłam dwa razy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Koszelówka FOGR,  PROW Kobylany 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska -  własne środki Popławy 

Radna Ewa Szydłowska - przegłosujmy to i zaraz 



Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - kto z Państwa jest za tym, żeby te drogi do 

realizacji, do projektów włożyć?  

Głosów za było15, przeciwnych oraz wstrzymujących się od głosu nie było.  

Radna Ewa Szydłowska – teraz Wólka 

Radny Mateusz Leszczyński - mogę coś powiedzieć na temat Wólki?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – są we wnioskach budżetowych 

Radny Mateusz Leszczyński - pan wójt powiedział, że w budżecie nie ma pieniędzy, ale pan 

wójt nie mówił na temat budżetu jak pan 60.000,00 zł do Szpak 

Radna Halina Bardadin - to już było mówione 

Radny Mateusz Leszczyński - ale nie,  20.000,00 zł brakuje, a 60.000,00 zł wydaje  

Radna Halina Bardadin - panie wójcie ta Wólka, jak ja już tutaj jestem kilka lat to jest, była 

poruszana kilkakrotnie, pamiętam na sesjach, Ignacy na ten temat mówił, także uważam, że 

20.000,00 zł na taką drogę to dla gminy są żadne pieniądze i zakończmy ten temat i ten spór 

i zróbmy drogę w Wólce. 

Radny Ignacy Janczuk - ja powiem tak, praktycznie ten rok 16 to będzie czwarty rok gdzie w 

Wólce nie robi się nic, oprócz funduszu sołeckiego. 

Radna Halina Bardadin - ale to nie tylko u Ciebie Ignacy 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to w większości wiosek, a u mnie nawet fundusz 

sołecki nie zostanie zrealizowany. 

Radna Halina Bardadin - a dlaczego? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska -  no bo jest oświetlenie uliczne i nic się w tej kwestii 

nie robi i przepadnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zakład energetyczny 

Radna Halina Bardadin - więc ja składam wniosek  żeby Wólce Nosowskiej w przyszłym roku 

zrobić te 80, ile tam jest? 

Radny Ignacy Janczuk - wysokość działki, ja nie wiem ile tam jest 80 m może metrów drogi. 

Przecież to nam blokuje od dwóch lat inwestycje inne, bo mamy już zakupioną kostkę na ten 

parking, mamy lampy, mamy płot to wszystko stoi w miejscu no bo nie chcemy robić 

parkingu i później w błoto wchodzić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale nie da się jeszcze płotu postawić, wie Pan? 

Radny Ignacy Janczuk- wiem 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - bo trzeba jeszcze sprawę przeprowadzić teraz znowu 

przez konserwatora. 



Radny Ignacy Janczuk- ale to pracownicy tam nie wiedzą o tym, że trzeba projekt? To my 

mamy wiedzieć? Także proszę tutaj  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, ja tylko mówię właśnie jaka jest ten, bo wie pan  

Radny Ignacy Janczuk- najpierw sołtys otrzymuje informacje takie i do tego się stosuje, po 

złożeniu tych spraw sołtys otrzymuje informacje inne, a to nie jest wina tam sołtysa ani rady. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- ale wiecie, to nie ma co się unosić ani denerwować 

bo wiecie dobrze, że przy każdej innej, każdej jednej inwestycji różne problemy trzeba 

rozwiązywać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- są schody 

Radna Ewa Szydłowska - jak zapętaliśmy Koszelówkę, tak teraz Wólkę. 

Radna Halina Bardadin - no dobrze, ale tu nie ma co się spierać i tutaj się emocjonować. 

Radny Ignacy Janczuk - sołtys i rada, teraz było spotkanie bo tam czyściliśmy drzewa, te 

które były tam do wycinki, to pytają mnie co z tą drogą, ja już normalnie, dla mnie jest aż 

głupio spotykać z nimi, czy naprawdę pan nie znajdzie 20.000,00 zł około, na wybudowanie 

tej, tej drogi i zrobienie oczywiście tam projektu, bo to trzeba już rozpoczynać, proszę mi 

odpowiedzieć na to pytanie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jeżeli będziemy mieli budżet zamknięty, będziemy wiedzieli 

jakimi dysponujemy środkami, to rada decyduje na co te pieniądze wydawać, Państwo 

złożyliście. Szanowni Państwo, Państwo złożyliście wnioski budżetowe i z tego co pamiętam 

u pana we wniosku budżetowym też jest przywołana ta droga, my teraz rozmawiamy, 

uruchomić i nadać bieg sprawom, które trzeba jeszcze w tym roku zrobić. 

Radny Ignacy Janczuk - ale my jak ustaliliśmy o to co ustaliliśmy no to też tam 

wprowadziliśmy, tutaj o drodze o drodze u Stanisława pan nie wspominał wcale, tylko na 

moją prośbę i jego została tam wprowadzona budowa z FOGR-u za 400.000,00 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie ma problemu, ja myślałem akurat  

Radny Ignacy Janczuk - czy nie ma pan 20 tam tysięcy aby, powiedzieć dla mnie że pan ją 

zrobi, a ja przekaże mieszkańcom żeby byli spokojni. 

Radna Ewa Szydłowska - na razie nie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no skąd teraz, toż roku nie mamy zamkniętego, tutaj 

dyskutowaliśmy 

Radny Ignacy Janczuk - ale panie wójcie ja pytam 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no będzie wniosek, będziecie Państwo decydować budżet 

2016 roku i wtedy są wnioski, przyniesiemy te wszystkie wnioski i będziemy do nich wracać, 

będziemy mówić. 

Radny Ignacy Janczuk - bo jeśli nie będzie tego ujętego  

Radna Ewa Szydłowska - panie wójcie, pan powie  



Radny Ignacy Janczuk - będę po prostu prosił radę o nie przyjęcie budżetu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak 

Radna Ewa Szydłowska - o tak 

Radny Ignacy Janczuk – no i zobaczymy wtedy. Ja będę prosił radę o nie przyjęcie jego, czy 

to będzie dla pana prościej niż tą drogę za 20.000,00 zł zrobić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie wiem ile, środki na jakie zadania będą. 

Radny Ignacy Janczuk – nie, ja chcę konkretną odpowiedź, czy pan ją zrobi, albo nie zrobi? 

Radna Ewa Szydłowska – bo to rada decyduje, zrobi. 

Radna Halina Bardadin - Ignacy, tak jak pan wójt powiedział, w przyszłym roku będzie 

wiadomo jaki jest budżet i rada będzie decydować i zadecydujemy. 

Radny Ignacy Janczuk - ale ja chcę wiedzieć co mieszkańcom mam powiedzieć teraz. 

Radna Ewa Szydłowska - dopiero w maju możemy zobaczyć jaki jest 

Radny Ignacy Janczuk - a no właśnie, ja składam wniosek o przegłosowanie budowy tej 

drogi z pierwszych wolnych środków jakie się pojawią w trakcie roku, na początku roku. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - znaczy wiecie Państwo my już tak zagłosowaliśmy, 

jakieś dziwolągi już takie robimy. Ignacy rada jest władna decydować o inwestycjach i 

wrócimy do tego. 

Radna Halina Bardadin - czy dla Ciebie to nie wystarczy, nie jest satysfakcjonujące? 

Radny Ignacy Janczuk - a poprzecie mi tą drogę? 

Radni – tak. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - słuchajcie Państwo ja bym chciała wrócić do tej 

rozmowy o czym my decydujemy, już tak zadecydowaliśmy o  mieszkaniu w Kobylanach w 

Domu Nauczyciela, a propo tej pani, nikt no, w dobrej wierze zagłosowaliśmy, że tej pani w 

pierwszej kolejności wynajmiemy ale okazuje się, że to jest Dom Nauczyciela i jeżeli  będzie 

podanie nauczyciela to my nawet gdybyśmy chcieli to nie możemy bo i takie, takie nam 

wychodzą dziwolągi trochę. Jeżeli będzie na to mieszkanie podanie nauczyciela  

Radna Ewa Szydłowska - a jest? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska-  no nie ma, ale my teraz zadecydowaliśmy, że w 

pierwszej kolejności pani wynajmiemy, bo to dopiero później wynikło po sesji, po tym jak 

podejmowaliśmy decyzję. Według przepisów i tego, jak to jest przyjęte okazuje się, że no 

nauczyciele mają pierwszeństwo. W tej chwili nie było nauczyciela i może będzie tak, że nie 

będzie i będziemy mogli wynająć, ale może będzie, ale może nie być i to właśnie takie 

gdybanie. 

Radny Mateusz Leszczyński – jeżeli wynajmiemy i będzie nauczyciel to co w trakcie  



Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - różne sytuacje mogą się zdarzyć, więc 

zadecydowaliśmy o czymś co może być za pięć lat powiedzmy i pani powie, że wiążące bo 

odpowiedzieliśmy jej tak. Ja jej odpowiedziałam na piśmie zgodnie z tym jak zadecydowała 

rada, ale przy wynajmowaniu za rok, dwa, pięć może okazać się, że na to mieszkanie będzie 

chętny nauczyciel i według przepisów prawa on będzie miał pierwszeństwo. 

Radny Wiesław Maciejuk -  jest wynajęte, ale nie jest nauczyciela, tak? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale, bo nie było nauczyciela chętnego i tam też nie 

nauczyciele mieszkali więc wszystko w porządku, tylko ja mówię o tym, że decydujmy o 

czymś, ja podpisuję, czy każdy inny przewodniczący by podpisał, który był, ale później może 

okazać się, że to nie do końca tak jest i to takie naprawdę trzeba się zastanawiać i bardzo 

dokładnie 

Radna Ewa Szydłowska - to może, a jaki termin jest wynajęcia, trzy lata? 

Radna Halina Bardadin - czy na rok jest? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - różnie rok, trzy 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to różnie, zależy jak wnioskują 

Radna Halina Bardadin - nie no, my wiemy, że jest różnie 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale mi chodzi o to, że odpowiedzieliśmy tej pani, że 

jej wynajmiemy 

Radna Ewa Szydłowska - to w takich sytuacjach na rok powinno być 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no właśnie, także wiecie Państwo, ja odnośnie tych 

decyzji naszych, nam się w tym momencie wydaje, że my bardzo dobrze robimy, po ludzku 

dla kobiety, która nie ma gdzie mieszkać  

Radna Halina Bardadin - tylko, że wiadomo, że obsada nauczycieli chyba nie jest planowana 

zwiększenia.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - różnie, ja tylko mówię o tym, że różnie może być  

Radna Halina Bardadin - pewnych sytuacji nie przewidzimy, nie da się przewidzieć  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- ale już sygnalizuję, że taki problem właśnie  

Radna Halina Bardadin- tak, tylko, że ja wracając do tej drogi jak Ignacy już kilka lat się 

ubiega o tą drogę i 20.000,00 zł, to uważam że jak na budżet gminy to nie są takie straszne 

pieniądze. 

Radny Ignacy Janczuk -  a chciałbym powiedzieć panu, że w Wólce bo wam się wydaje, że 

może ja nie głosowałem na pana to pan robi taką robotę, ale powiem panu tyle, w Wólce 

Nosowskiej setki ludzi głosowało na pana, może być pan tego pewien. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja tak dalej będę robił, jak do tej pory robiłem, polityka nie 

interesuje, wójtem się bywa, człowiekiem się jest proszę Państwa, to ile się da pieniędzy 



ściągnąć robię tak jak najwięcej, nie rozliczałem nikogo z inwestycji, w Wólce się jedna droga 

zrobiła, druga zrobiła i świetlica z funduszu sołeckiego robiliście   

Radny Ignacy Janczuk - panie wójcie na świetlicę poszło 58.000,00 zł 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie wiem  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale panowie nie czas, ja tylko, już będziemy kończyć  

bo ja prosiłam już Państwa rok czasu, więc na następną sesję ja proszę, żebyście Państwo 

przynieśli, jakie drogi są do realizacji u Was, gminne i ilu mieszkańców przy tych drogach, ile 

gospodarstw jest, ilu mieszkańców mieszka. 

Radna Ewa Szydłowska - ja już to składałam 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - gdzie, no to Ewa, poza tym ja nie mam 

Radna Halina Bardadin -  ale są też drogi gminne polne, że ludzie potrzebują  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - wiecie polne, tam gdzie jeszcze, bo cały czas 

mówimy o tych drogach, że u nas się tych dróg nie robi, że jest mało, ale my nie wiemy, to 

jest takie gdybanie, jak ja nie mieszkam w Koszelówce, czy tam w Kazimierzowie to ja nie 

wiem, a Państwo wiecie gdzie jest droga gminna, gdzie jest droga polna, gdzie jeszcze 

mieszkają ludzie i nie mają dojazdu, zróbmy w końcu jakiś grafik, harmonogram żebyśmy 

wiedzieli. 

Radny Ignacy Janczuk- to posłuchaj, to może ja inaczej powiem, to będzie prościej, zróbmy 

taką sesję wyjazdową, są busy i objechać wszystkie drogi. 

Radny Mateusz Leszczyński - ale po co ja mam u siebie składać drogę gminną, która idzie w 

koło, gdzie będzie półtora kilometra tej drogi do mieszkańców, gdzie można zrobić drogę 

powiatową gdzie jest 700 m długości. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale ja właśnie o tym mówię, żebyśmy mieli taką 

mapę gminy, stworzoną przez nas, przez mieszkańców w zasadzie, no bo do nas 

mieszkańcy zwracają się o drogi, o jakieś inwestycje, żebyśmy wiedzieli ile tych dróg, bo to 

takie gdybanie, mamy, nie robimy dróg, nie mamy, ale tak naprawdę nie wiemy. 

Radny Mateusz Leszczyński - ale mi chodzi o to, że u nas ta droga główna jest powiatowa o 

tym ciągle mówię. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - znaczy będziemy na pewno myśleć normalnie, po 

ludzku. 

Radny Mateusz Leszczyński - o tym właśnie chodzi. 

Radna Halina Bardadin - ale jeszcze powiat nam w przyszłym roku coś powinien 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no to, no to te które my wskazaliśmy. 

Radny Ignacy Janczuk - na przykład to co Ty mówisz, to to bardzo dobrze, ale ja na przykład 

ja złożyłem te drogi, bo ja uważam, że te drogi są najważniejsze nie, choć teraz było by 

głupio, że nie napisał wszystkie drogi, dlatego ich nie pisałem. 



Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ja rozumiem, że tam na tych „Mazurach” to ta droga 

jest zniszczona, je też tymi drogami jeżdżę ale mi chodzi o to, znaczy na pewno tak jak 

rozmawialiśmy już w pierwszej kolejności, bo to jest myślenie po gospodarsku, bo jak my 

betonówek, które mamy zrobione nie przykryjemy jeszcze dwa czy trzy lata to tych 

betonówek nie będzie i będziemy je budować od początku. 

Radna Halina Bardadin- i znowu wrócimy do początku. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale my naprawdę nie mamy jako radni rozeznania 

gdzie powinniśmy w pierwszej kolejności te drogi, takie, takie nawet wąskie trzy metrowe 

jeżeli dopuszcza prawo budowlane, nie wiem, dopuszcza? 

Radny Ignacy Janczuk – ważne jest żebyśmy kiedyś objechali wszystkie drogi. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a ja bym proponowała już ileś tam razy 

Radna Halina Bardadin - o tym była mowa już dwa lata albo trzy, co najmniej. 

Radny Ignacy Janczuk - teraz już może nie, bo nie ma już czasu ale wiosną objechać 

wszystkie drogi te, które są i wtedy je ocenić, ta jest zła, ta jest dobra, ta jest w miarę. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - bo to jest to, bo Ewy wtedy nie było ale jak, żeśmy 

po tym objeździe dróg to co ja mówiłam, pani która mieszka właśnie przy tej betonówce 

prosi, żeby połączyć drogą do Koszelówki, no ale chwilę dalej jest droga, która się tam 

między Koszelówką, a Wólką łączy, no więc skąd ja mogę wiedzieć jak ja tam nie mieszkam 

i to na pewno nie jest droga pierwszej potrzeby, sama potwierdzisz, bo skoro jest droga do 

Koszelówki, można dojechać także no na pewno są pilniejsze. 

Radna Ewa Szydłowska - tak, ale tam jest betonówka, którą trzeba pokryć teraz 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no ten kawałek jak najbardziej, no ale mówię 

połączenie już tej drogi to nie jest sprawa priorytetowa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, ja też jestem za tym, składam wniosek 

żeby radni objechali te drogi jeszcze w tym miesiącu lub na początku następnego  

Radna Halina Bardadin - panie wójcie przed świętami nie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przecież Państwo będziecie rozmawiać o budżecie 

inwestycyjnym na 2016 rok, kiedy będzie mowa o tych wszystkich drogach. 

Radny Ignacy Janczuk - jeszcze inna sprawa, jeszcze chciałbym poruszyć taką sprawę, 

ostatnio rozmawialiśmy o sprzedaży tej działki tutaj przy tym, ja chciałbym zwrócić uwagę, że 

na przykład, no tutaj u nas oprócz szkoły, czy tutaj tego parku przy naszej tutaj, żadnej przy 

tej ulicy nie ma żadnej ławki, ani jakiegoś skwerku, na przykład tam gdzie jest ten pomnik 

teraz stoi, no stoi na środku ulicy i on nie będzie mógł stać w nieskończoność raczej, przy 

tym dzisiejszym ruchu bo jest problem, załóżmy nawet z tym odśnieżaniem, z tym wszystkim 

bo tak jakby no przeszkadza i można by załóżmy go przesunąć na tą działkę, która jest i 

stworzyć tam taki malutki skwerek dla ludzi i dla upamiętnienia. Narysowałem taki szkic 

malutki i chciałbym Wam przedstawić, że z tej działki można stworzyć taki mały skwerek z 

pomnikiem. Ten skwerek on nie będzie tam funkcjonował, bo taki skwerek to musi być w 

centrum, a tam ludzie będą chodzić, a to jest za stodołą, to jest skwerek za stodołą, dobra to 



już nie ważne. Ja mam pomysł, że z tamtej działki można coś takiego stworzyć, czyli parkingi 

tutaj, po środku pomnik i ze trzy, cztery ławki i jakieś tam zieleń z tej działki. Przenieść 

pomnik, żeby on sobie stał w dobrym, ładnym miejscu, a zarazem nie przeszkadzał nikomu, 

jeśli pan chciałby rzucić okiem to mogę pokazać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, dziękuję 

Radny Ignacy Janczuk - to może dla pani przewodniczącej czy ktoś chce? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - będziemy mieli. 

Radny Ignacy Janczuk- tu jest do Szpak, a tu jest pomnik i taki skwerek, tutaj zieleń, taki 

szkic taki ogólny, z tego placu można zrobić coś fajnego, to jest tylko jeden pomysł, ja nie 

mówię że tak ma być. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czy jeszcze, proszę bardzo. 

Radny Mateusz Leszczyński - ja mam pytanie, panie wójcie, co z tą odpowiedzią pani 

prawnik co wnioski składaliśmy i drugie moje pytanie dlaczego pani prawnik nie ma na sesji? 

Radna Halina Bardadin - jeszcze raz  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jest nadzwyczajna, ja nie dzwoniłem 

Radny Mateusz Leszczyński - dlaczego pani prawnik nie ma na sesji bo był wniosek 

formalny powinna być na każdej sesji i drugie moje pytanie czy wójt przekroczył swoje 

uprawnienia wydając 60 000,00 zł? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak przedstawię na sesji, która będzie w tym roku jeszcze, 

bo takie informacje przesłała mi, nie brałem ich ze sobą w domu  

Radna Halina Bardadin - ale chyba była czytana informacja 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale chodziło o stwierdzenie  

Radna Halina Bardadin – czytane było, że pan wójt powinien poinformować radę o takich 

wydatkach.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pani mecenas przygotowała odpowiedź twierdzącą. Taki 

dokument będzie na sesji teraz przedstawiony Państwu do wglądu, w dokumentach jakie 

będą przekazane na siedem dni przed sesją. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a jeżeli chodzi o to, że pani prawnik nie ma, to ta 

sesja była z dnia na dzień, nadzwyczajna 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - już ja to mówiłem Państwu, wczoraj byłem w Warszawie  

Radna Halina Bardadin - a ja też byłam w Warszawie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no byliśmy w Warszawie. 

Radna Ewa Szydłowska - panie wójcie, już pan poruszał, pan zna problem chodzi o tą wodę 

w Wólce, mieszkańcy Kazimierzowa są zniecierpliwieni, bo znowu nie było prądu i znowu 

mają zamiast przezroczystej wody herbatę i płucze się i płucze i to dalej jest. 



Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to jest odcinek końcowy tam zawsze jest taki układ, że tak 

chyba już wynika z tego wodociągu czy brak wody, czy spadek ciśnienia to właśnie 

końcówka ma taką wodę, tu kiedyś mi przynosił taki pan z Koszelówki z końcówki gdzie też 

woda rzekomo się robi na końcu zażelaziona. 

Radna Ewa Szydłowska - i tak, i przyjeżdżają spuszczają wodę  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no tak płukali wtedy jak rozmawialiśmy w poniedziałek  

Radna Ewa Szydłowska - woda już jest dobra zakręcają i znowu jest po prostu naprawdę  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiem pani inaczej, czyli wypada z tego albo pojadą, co 

raz spuszczą, albo spuścić praktycznie 100% wody będącej w rurach, a wpompować nową. 

To wtedy tak jak z kranu poleci pani dużo starej aż będzie lecieć biała i wtedy już ten osad, 

który jest w rurach przecież są rury żeliwne  pewnie wiekowe  

Radna Halina Bardadin - ale to nie rozwiąże nam na dłużej tego problemu  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę  

Radna Halina Bardadin - nie rozwiąże to na dłużej tego problemu. Panie wójcie może trzeba 

by się zastanowić może odżelaziacze są niewydolne i może złoża filtracyjne należałoby 

wymienić.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiem Państwu tak mogło być trochę, bo faktycznie 

ostatnie wyniki pokazał, że było żelaza, ale ten temat już jest rozwiązany w tej chwili w 

wyniku badania kolejnego pomiaru na 200 jednostek żelaza jest 50, a było przekroczenie i 

stąd przekroczenie mogło tez mieć to, co pani mówi w sieci mam nadzieję, że po płukaniu 

jakiś czas to się po prostu już unormuje.  

Radna Halina Bardadin - jakiś czas, ale później znowu problem się pojawia.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ostatnio już nie miałem problemu z żelazem przez rok.  

Radna Ewa Szydłowska - ale teraz są panie wójcie byłam już kilka lat temu, ponieważ 

brałam wyniki badań i było żelazo w wodzie, czyli co  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - żelazo zawsze jest  

Radna Halina Bardadin - żelazo zawsze jest, bo są normy  

Radna Ewa Szydłowska - ale była przekroczona norma  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to teraz jest przekroczona, ale to przekroczenie było 

jednorazowe wcześniej dwa, trzy badania już nie miałem problemu w Wólce z żelazem. 

Zawsze było poniżej normy.  

Radna Ewa Szydłowska - czy te wyniki badań mogą być umieszczane na stronie 

internetowej? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę, tego nie sprawdzałem.  

Radna Halina Bardadin - gmina powinna udostępniać mieszkańcom.  



Radna Ewa Szydłowska - to ja wnoszę wniosek o udostępnianie wyników badań wody na 

stronie internetowej.`  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - sprawdzę  

Radna Ewa Szydłowska - żeby nie każdy przychodził i się pytał, bo  

Radny Ignacy Janczuk - no, bo jaka może być załóżmy przyczyna. Załóżmy dzisiaj jest 

żelazo, dzisiaj przez tydzień jest żelazo, a raptem następne dwa tygodnie i nie ma żelaza.  

Radna Halina Bardadin - a jak w Wólce ta sprawa, bo to jest wodociąg Wólka jak u was też 

jest to samo?  

Radny Ignacy Janczuk - no ja nie wiem, no bo ja nie badam wody  

Radna Halina Bardadin - nie, ale nie o to mi chodzi, bo jak piją herbatę mieszkańcy, czyli ta 

woda jest ciemna, a jak u was jest? 

Radny Ignacy Janczuk - to jest w tym momencie, kiedy nie ma prądu, nie ma wody czy coś i 

robi się tak zwana cofka, woda się zabuja w rurach i potem idzie cały syf.  

Radna Ewa Szydłowska - i to trwa 5 dni.  

Radny Ignacy Janczuk - jeśli jest mały odbiór wody na jakimś odcinku, jest odbioru tyle, że 

ludzie tylko tą herbatę i do tego w tej rurze jest 500 litrów, oni muszą najpierw te 500 syfu 

wypić i dopiero wtedy mogą pić tą normalną.  

Radna Ewa Szydłowska - właśnie o to chodzi, jest problem, że to kilka dni trwa nie jeden 

dzień po.  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - to ja rozumiem, że za mało wody jest używane.  

Radny Ignacy Janczuk - bo każda linia powinna na zakończeniu mieć zawór do płukania i 

powinna co jakiś czas hydrant on odkręcony tam na maksa i wyrwanie tego wszystkiego syfu 

tak powinno się robić na każdej linii no, a tego się nie robi, bo w niektórych miejscach jest 

linia tam zakończona kranem u człowieka, takie są niedociągnięcia.  

Radna Ewa Szydłowska - jeszcze mam pytanie z tą wodą, jakie są procedury, jeżeli są 

przekroczone normy w informowaniu mieszkańców o przekroczeniu pewnych norm, jeżeli 

coś się dzieje?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie ma u nas w regulaminie nigdzie, nie ma zapisane 

przyjrzę się temu, ale generalnie, jeżeli jest przekroczona norma no to podejmujemy 

działania, a jednocześnie służby badające w niedługim czasie jadą po nową próbę robią.  

Radna Ewa Szydłowska - czy te działania to zawierają informacje mieszkańców, bo na te 3-4 

tygodnie to można się powstrzymać od picia wody i kupować prawda, jeżeli coś jest 

przekroczone i coś się pojawia w tej wodzie, to jest takie logiczne.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to znaczy rozmawiałem ze służbami sanepidu, twierdziły 

że te przekroczenia minimalne one trzeba je wyeliminować, ale to nie kwalifikują, do że tak 

powiem odcięcia do stałej wody i przejścia na beczkowozy.  



Radna Ewa Szydłowska - dobrze ja rozumiem nie kwalifikują do odcięcia, ale czy kwalifikują 

do poinformowania mieszkańców? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – sprawdzę, jak takie będą miały miejsce sytuacje myślę, że 

to jest woda publiczna, wszyscy powinni wiedzieć, bo mówią to w tym to trzeba informować 

przez sołtysów, radnych, czy po przez stronę internetową tak jak się słyszy w telewizji gdzieś 

teraz ostatnio powiedzieli gdzieś była jakaś bakteria i oczywiście pojechali.  

Radna Halina Bardadin - gmina jest właścicielem wodociągu mi się tak wydaje i jeżeli 

mieszkańcy chcą dowiedzieć się, jakie są wyniki wody to nie powinno być żadnego 

problemu.  

Radny Ignacy Janczuk - mówię wam chodzi o to, że mieszkańcy  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - myślę, że wiedzą  

Radny Ignacy Janczuk - skąd mają wiedzieć prawda?  

Radna Halina Bardadin - skąd mają wiedzieć, przychodzą  

Radny Ignacy Janczuk - a od dzisiaj jest woda jest cała zanieczyszczona i wtedy każdy 

może kupić w sklepie 5 litrów, 10 litrów wody i tym dzieciom dać wodę czystą, dobrą, zanim 

się nie oczyści tu chodzi o informacje. 

Przewodnicząca Elwira Hulińska - znaczy wniosek z tego jest jeden musimy bardzo szybko 

przyjąć do budżetu i modernizować to ujęcie.  

Radna Halina Bardadin - musimy 

Radny Ignacy Janczuk - i myślę że to można z FOGR-u, ona by się załapała.   

Radna Halina Bardadin - to jest bardzo ważna rzecz, woda którą piją ludzie.  

Radna Ewa Szydłowska - kiedy następne badanie wody? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a to zgodnie z grafikiem, tak jak ma sanepid. Oni nie 

informują, przyjeżdżają dzwonią że tego dnia, za godzinę są. 

Radna Ewa Szydłowska - a jeżeli są przekroczone normy to jest częściej?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no to teraz jak była przekroczona norma to przyjechali 

chyba za trzy tygodnie po nową próbę. 

Radna Halina Bardadin - to już gmina zleca.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie oni sami decydują, kiedy przyjeżdżają po następny raz.  

Radna Ewa Szydłowska - czyli jak wrócę na następnej sesji pan wójt sprawdzi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dobrze przygotuję wyniki badań i kiedy były, co robione.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś pytania macie Państwo, bo ja 

dostałam na te pisma do Zarządu Dróg Powiatowych, co żeśmy pisali. 



Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie to na sesji, Szanowni Państwo ja powiem jedno bo tu 

są mieszkańcy ja wybudowałem chodnik przy drodze powiatowej, tu chodzi na Walim. 

Dokumentacja była podpisana Zarządem Dróg Powiatowych, przekazaliśmy całą inwestycje, 

bo tak się rozlicza, tak pani Aniu? Kończymy inwestycje, protokoły odbioru są, płacimy za 

inwestycję, przekazujemy normalnie na majątek wartość środka trwałego jako wykonano. 

Oczywiście zakończone inwestycje, protokoły są, jest gwarancja trzyletnia, ale gwarancja 

jest trzyletnia w tej chwili cesja została przepisana na właściciela drogi, bo właścicielem drogi 

był i jest dalej powiat, ja tylko przyjąłem na czas wykonania tego zadania, ja jestem skłonny 

wziąć w komisji udział, przyjechać tam. Są dzisiaj jakieś drobne załamania, bo tam kiedyś 

jeździliśmy i patrzyliśmy i to trzeba poprawić, ale to już muszą poprosić wykonawcę powiat. 

Radny Ignacy Janczuk - ale to tak jakby my, tak jakby gmina była tam wykonawca no i  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - inwestorem była  

Radny Ignacy Janczuk - no inwestorem  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - do czasu przekazania na majątek Zarządowi Dróg 

Powiatowych. 

Radny Mateusz Leszczyński - to o tym samym mówimy na naszej drodze w Wygnankach, to 

tak samo można zrobić.  

Radny Ignacy Janczuk - a nie, nie to, o co innego chodzi  

Radny Mateusz Leszczyński - wiem, o co chodzi, ale to na to samo wychodzi  

Radny Ignacy Janczuk - no, ale skoro te pisma przyszły tam do nas nie, ale to skoro my 

byliśmy tym inwestorem, czyli mi się wydaje, że powinniśmy uczestniczyć w tej reklamacji.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak jak najbardziej napisałem że jestem jako strona  

Radny Ignacy Janczuk - ale my byliśmy wykonawcą tego, my nie byliśmy uczestnikiem. My 

byliśmy w momencie budowy inwestorem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wytłumaczy pani im  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - no byliśmy inwestorem  

Radny Ignacy Janczuk - czyli my, jako tam inwestor, plus tam wykonawca były tam 

prowadzone prace, rozmowy i te działania. No to teraz, komu oddać ją do sprawdzenia, 

komuś?  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - właścicielowi  

Radny Ignacy Janczuk - wójt wie o czym mówił, wójt wie o czym rozmawiał z tym wykonawcą 

i jakie zmiany. 

Radna Ewa Szydłowska - ale właściciel jest? 

Radny Ignacy Janczuk - a uważam, że to powinno należeć do nas.  



Skarbnik Anna Blondyk - te zmiany w trakcie realizacji tej inwestycji były zgodnie z naszymi 

wskazówkami, bo my byliśmy realizatorem tej inwestycji, ale po zakończeniu inwestycji jest 

taka zasada, że nie nasza droga, droga powiatu i my przekazujemy środek trwały 

właścicielowi i w tej chwili my zgłaszamy jako gmina, że są usterki do powiatu, a na tym 

etapie powiat przekazuje do wykonawcy uwagi zgłoszone przez gminę i wykonawca musi się 

ustosunkować. Gdybyśmy my byli właścicielem tak.  

Radny Ignacy Janczuk - ale ja nie rozumiem dalej sedna sprawy. Chodnik jest dla 

mieszkańców i takie przerzucanie się czymś, ale czym?  Niczym.  

Przewodnicząca Elwira Hulińska – odpowiedzialnością.  

Radny Ignacy Janczuk – odpowiedzialnością. No jaką odpowiedzialnością? Powinniśmy 

uznać tą reklamacje żeby tam poprawili, bo to jest dla naszego dobra, nie dla dobra tam 

powiatu.  

Skarbnik Anna Blondyk - i to my chcemy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - informujemy właściciela, że taka jest reklamacja.  

Radny Ignacy Janczuk – jak chcecie, jak trzeci raz się zwracają w piśmie. Pisze trzeci raz, że 

się zwracają do wójta o podjęcie w tym temacie spraw  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale w jakiej kwestii podjęcie?  

Radny Ignacy Janczuk - no reklamacji 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale ja nie jestem władny powołać komisji, komisje powołuje 

właściciel drogi. 

Radny Ignacy Janczuk - ale to nie trzeba tam komisji żadnej, tylko to jest pewnie 

wykonawca, nadzorca tego obiektu i wspólny jest protokół.  

Radna Ewa Szydłowska - a co tam w końcu  

Radny Ignacy Janczuk - po co panu komisja? Przyjeżdża inwestor, przyjeżdża wykonawca, 

przyjeżdża nadzór. Posłucha pan przyjeżdżają wykonawca, inwestor i nadzór budowlany i 

właściciel drogi i ustalacie, co jest złe.  

Przewodnicząca Elwira Hulińska odczytała pismo z Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach z 

dnia 23.11.2015 r. o zorganizowanie przeglądu gwarancyjnego. Pismo stanowi załącznik do 

protokołu.  

Radna Ewa Szydłowska - kto to podpisał?  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - pan Leszek Budrewicz.  

Radna Ewa Szydłowska - no, ale właścicielem chodnika to jest?  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - Zarząd Dróg Powiatowych.  



Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Zarząd Dróg Powiatowych, tam pisze zgodnie z uchwałą 

na czas przejęcia właściwości wykonania. Zgadzam się, my mieliśmy uchwałę, przyjmujemy 

na czas wykonania.  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - przejęcie właściwości na czas wykonania.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - kiedy pani Aniu w 2011, czy 2012 roku też była taka 

sytuacja, że była budowana inwestycja, skarbnik poprosiła Zarządu Dróg o przekazanie 

dokumentów, bo żeby wciągnąć sobie na stan było robione na przełomie  

Skarbnik Anna Blondyk - na stanie tak, było  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no i to jest taka procedura. Ktoś zrobi w imieniu za nich, 

kończy inwestycję są protokoły, płacimy, przekazujemy i oni wciągnęli tą drogę o wartości 

270.000,00 zł do siebie na ewidencję środków trwałych.  

Radna Ewa Szydłowska - no to, w czym jest problem?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - przeszła droga budowana, a jeżeli robimy przetarg czy inni 

to jest po zamknięciu zadania okres reklamacji, gwarancji i tutaj był podpisany z wykonawcą 

gwarancja trzy letnia i teraz właściciel drogi, bo on już ją przejął powinien, pismo wysyłamy, 

że to ludzie zgłaszają, to mieszkańcy sami widzimy powinien wezwać wykonawcę żeby 

usunąć te w ramach reklamacji uchybienia 

Radna Halina Bardadin - no Ignacy, w czym problem?  

Radny Ignacy Janczuk - ja problemu tam nie widzę no pan wójt tak jakby nie chce tego 

przeglądu zrobić.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jak nie chce? To ja mam jeszcze  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - ale widzicie jak trzeba uważnie pisać te porozumienia 

wychodzi na to, bo ja cię rozumiem, ja rozumiem, że to jest nasz  

Radny Ignacy Janczuk - posłuchajcie to jest zrobiona droga u nas. Mieszkańcy chcieli 

wybudowany chodnik myślę, że się cieszą. Wykonawcą była gmina, przepraszam 

inwestorem w danym w momencie była gmina  

Radna Ewa Szydłowska - i do momentu  

 Radny Ignacy Janczuk - słuchajcie my tą metodą takiego uszczypliwego przerzucania się 

nic nie zrobimy, a co panu szkodzi zrobić ten przegląd? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nic, ja też powiedziałem, że jak trzeba to ja pojadę i nawet 

pojadę tam, siądę  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - ale słuchajcie skoro powiat to przejął, proszę o uwagę, 

wykonawca źle to zrobił więc ma naprawić na swój koszt, no co to za różnica  

Radna Ewa Szydłowska - czy to są jakieś koszty?  

Radny Ignacy Janczuk – nie, to jest takie przerzucanie się niczym. 



Przewodnicząca Elwira Hulińska - ale jest jeszcze druga odpowiedź na to co się  

Radny Ignacy Janczuk – to zobowiązuje do opieki nad tą inwestycją, nie przerzucanie się 

odpowiedzialnością.  

Radny Leszek Muszyński -  z tego widać, że przyjął część drogi i później przekazał z 

powrotem dla powiatu, bo to jest ich własność, a nie nasza.  

Radny Ignacy Janczuk - ale inwestorem była gmina.  

Radny Leszek Muszyński - na czas inwestycji  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na wykonania i przekazania  

Radny Ignacy Janczuk - no zgoda, ale oni się do inwestora  

Radna Ewa Szydłowska - czy to chodzi o pieniądze, jakiś koszt jest tego?  

Radny Ignacy Janczuk – to chodzi tylko żeby pisać pisma, nic więcej.  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - a jest druga odpowiedź. W odpowiedzi na pismo 

dotyczące zgłoszeń Radnych Gminy Stara Kornica, dotyczących przeglądu dróg 

powiatowych na terenie gminy informuję, że takie przeglądy wykonywane są sukcesywnie i 

na bieżąco. No to, co myśmy już tam pisali. Odnosząc się do punktów zawartych w piśmie 

wyjaśniam, co następuje: Znaki miejscowości wymieniane i uzupełniane są sukcesywnie, a 

te zawarte w piśmie zostały zamówione i po dostawie zostaną ustawione we właściwej 

lokalizacji. To, co myśmy zgłaszali tam nie było Kazimierzowa, Wyrzyk. Odnośnie znaków 

ograniczenia prędkości m.in. w miejscowościach Kazimierzów i Wyrzyki proszę o 

sprecyzowanie wniosków. Zarządca dróg gminnych budując drogi gminne nie dopełnił 

obowiązku bezpiecznego włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej domagając się w 

chwili obecnej dokonania tej czynności przez zarządcę drogi wyższej kategorii - Powiat 

Łosicki. To ja nie wiem już  

Radny Ignacy Janczuk - to znaczy tutaj chodzi, o co mają racje, bo, np. bo tam wychodziła ta 

droga np. u nas, ja powiem o drodze swojej w Wólce, właścicielem drogi jest gmina i 

wyjeżdżając z tej drogi nie ma znaku po prostu, czyli  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - a tu nie o to chodzi  

Radny Ignacy Janczuk - o to chodzi, bo ja składałem pod tamtym wnioskiem odnowienie 

znaków  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - ale jak przy okazji tego przeglądu, na którym byliśmy 

pytaliśmy pana z Zarządu Dróg i pana, który te drogi robił, więc nam powiedział jasno, jeżeli 

chodzi o znaki organizację ruchu to zawsze należy do drogi wyższej kategorii, jeżeli droga  

Radny Ignacy Janczuk – jak się występuje do nich 

Przewodnicząca Elwira Hulińska - znaczy tego już dokładnie nie powiem, ale obowiązek 

organizacji ruchu ma zawsze zarządca drogi wyższej kategorii, jeżeli my nawet zrobiliśmy 

drogę i ta droga łączy się z droga powiatową no to w tym momencie no może informujemy 

ich, ale znaki ustawiają oni, tak nam odpowiedział.  



Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo tak było powiedziane, jeżeli biegnie 

droga  

Radna Ewa Szydłowska - czyli jak jest droga powiatowa to znaki powinien  

Przewodnicząca Elwira Hulińska – powiat, od powiatu zależy organizacja.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - inaczej powiem, pani jest droga powiatowa, dochodzi do 

niej droga gminna zakładamy, że droga powiatowa jest z pierwszeństwem przejazdu to już 

wiemy, jakie znaki powinny stać na drodze powiatowej, ale na naszej gminie powiat powinien 

postawić drodze gminy pięć metrów od skrzyżowania uwaga na drogę z pierwszeństwem 

przejazdu, z tego tak wynika.  

Radna Halina Bardadin - no tak, z tego tak wynika. 

Przewodnicząca Elwira Hulińska - i teraz tak mając na uwadze bezpieczeństwo 

użytkowników dróg w tym mieszkańców gminy Stara Kornica znaki A-17 zostaną ustawione 

po ich zakupie na koszt powiatu, naprawiając bezsporne błędy inwestora budowy dróg 

powiatowych. No to teraz słuchajcie, co oni piszą. W przyszłości zarządca dróg powiatowych 

zwróci baczną uwagę na tego typu praktyki i nie dopuści do podobnych sytuacji. 

Zakrzaczenia w miejscowości Kazimierzów są usuwane i w najbliższej przyszłości zostaną 

ukończone.  Także to co na nasze pisma to tak na bieżąco żeby nam się nie piętrzyło  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to było zgłaszane bezpośrednio na radzie gminy, to było 

wysłane.  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - a gmina też odpowiedziała, że po raz kolejny informuje, że 

Gmina Stara Kornica inwestycję pod nazwą Budowa chodnika w miejscowości Nowa Kornica 

przy drodze tam Chybów wykonała w pełnym zakresie objętym porozumieniem Nr 3/K/2012 

z dnia 21.09.2012 roku i protokolarnie przekazała wybudowany chodnik wraz z pełną 

dokumentacją projektową, odbiorową i gwarancyjną na stan właściciela – Zarządu Powiatu 

Łosickiego. Jednocześnie informuję, że gmina, jako inwestor o ile strona uzna za stosowne 

może uczestniczyć w przeglądzie gwarancyjnym, jako jeden z przedstawicieli wchodząc w 

skład komisji przez Państwa powołanej i w terminie i miejscu przez Państwa wyznaczonym. 

Także, jeżeli chodzi o ten to jest o te nasze wnioski sukcesywnie będą znaki ustawiać, bo te 

najgorsze z tym chodnikiem jeszcze się pewnie będzie pisało.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - może nie  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - i jeszcze ostatnia rzecz, do informacji dostaliśmy w 

odpowiedzi na pismo przez Ignacego złożone w dniu 10 listopada. Dostałeś informację, 

znaczy dotyczącą podniesienia wydatków w pełnym zakresie  

Radny Ignacy Janczuk - ale tam, nie otrzymałem tych informacji  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jest uzupełnienie. Pewnie w niedługim czasie przekazane  

Radny Ignacy Janczuk - no, bo jeszcze ja nie uzyskałem tych informacji to są w dalszym 

ciągu informacje ogólne.  

Przewodnicząca Elwira Hulińska – w każdym bądź razie ja to dostałam i informuję radę. 



Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - i ja dopowiadam. Jest pytanie uzupełniające także 

niedługo przygotowane  

Przewodnicząca Elwira Hulińska – rozumiem, czy jeszcze jakieś pytania macie Państwo w 

tym momencie. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Elwira 

Hulińska zamknęła obrady XX Sesji Rady Gminy o godzinie 11 : 20. 
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