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P R O T O K Ó Ł  Nr XIX/2015 

Z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 20 listopada 2015 roku w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Elwiry Hulińskiej – Przewodniczącej Rady 

Gminy. 

Obrady rozpoczęły się o godzinie  09: 00  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - otworzyła obrady XIX sesji, powitała panią redaktor, 
zebranych gości, Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka, Skarbnik Gminy Annę Blondyk, radnych. 
Stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 13 radnych. Nieobecni radni:  
Wiesław Maciejuk – nieobecność usprawiedliwiona, Stanisław Wielgórski – nieobecność 
usprawiedliwiona. W załączeniu lista obecności radnych. 

Przedstawienie porządku obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie: 

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

- zmian w budżecie gminy na 2015 r.,  

- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2016 r. 

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie 
Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku, 

- określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na 
terenie Gminy Stara Kornica na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku,  

- określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego, 

- przekazania Wójtowi Gminy Stara Kornica pisma według właściwości, 

- rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Stara Kornica, 

- przyjęcie Rocznego Programu współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok. 

- zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 roku 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska 
kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Kornica, 

- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu. 

- sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowej Kornicy, 

- zamiaru sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kornicy. 

6. Wnioski i interpelacje radnych. 

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bardzo bogaty mamy program.  

Radny Leszek Muszyński – jeszcze jedno mam pytanie odnośnie punktu 5 - przekazanie Wójtowi 

Gminy Stara Kornica pisma według właściwości, tak się zastanawiam, czy my, jako rada, bo pan 

Jacek napisał do nas skargę i w drugim piśmie się też odnosi by go uznać za stronę. To my, jako rada 

nie powinniśmy tego pisma przekazywać wójtowi, tylko dla pana Jacka odpisać, że zgłosił się nie do 
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właściwego organu. Nie rozumiem, czemu my mamy pismo kierować, przecież jak do Sądu się składa 

pismo, to Sąd nie kieruje do innej instancji, tylko przesyła, informuje mnie, że pismo nie wpłynęło do 

tej instancji, co trzeba. Według mnie te pismo należałoby panu Jackowi odesłać i niech pan Jacek 

przekazuje do wójta kieruje. I wtedy może przekaże interes prawny, której będzie stroną w 

postępowaniu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dobrze panie Leszku to będziemy o tym dyskutować 

w tym punkcie po prostu.  

Radny Leszek Muszyński – a no dobrze.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – po prostu, albo przekażemy, albo nie przekażemy.  

Radny Ignacy Janczuk – to znaczy nie, powinniśmy te pismo przekazać. Obywatel nie musi wiedzieć 

konkretnie, do kogo to pismo musi złożyć. Wpłynęło do urzędu, czyli urząd staje po stronie obywatela, 

a nie odsyłać. Żaden problem dla nas to przekazać.  

Radny Leszek Muszyński – nie,  pan Jacek jak przychodzi to mówi, że jest radcą prawnym. Pan 

Jacek powinien wiedzieć gdzie ma pisma skierować. Pan Jacek skierował do rady, rada nie jest 

kompetentna do podejmowania takiej decyzji i proponowałbym żeby pan Jacek złożył wniosek do 

właściwego organu.  

Radny Ignacy Janczuk – to chodzi o odciągnięcie wszystkiego w czasie.  

Radny Leszek Muszyński – nie odciągnięcie tylko rada nie jest do wystosowania tych pism.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy uwagi do porządku obrad macie Państwo?  

Radna Halina Bardadin – a gdzie jest prawnik? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – był zaproszony.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – był zaproszony, zaproszenie wysłane, wczoraj rozmawiałem, 

umówione sprawy w sądzie i nie mogła.  

Porządek obrad przegłosowano. Wszyscy radni byli  za porządkiem obrad.  

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

Protokół z ostatnich sesji był wyłożony do wglądu. Za przyjęciem protokołu było 12 osób, przeciw 0, 

jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja proponuje troszkę zmienić ten porządek obrad, 

który mamy, żeby nie trzymali Państwa.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja krótko tylko trzy zdania. Była komisja, była sesja 19, jeśli wolno.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak? Proszę bardzo.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, z istotnych tematów to dokończyliśmy 

inwestycję budowy solarów za niecałe milion złotych. Dokumenty zostały z wykonaniem zrobione, 

zostały przedłożone do weryfikacji. Była weryfikacja z Warszawy w ramach środków tych rotacyjnych i 

czekamy na wyjaśnienia. Raczej, że tak powiem odbiór powinien być bez usterkowy, bez 

problemowy. Ta inwestycja w tym roku się rozliczy, jeżeli chodzi o zwrot środków to okres jest taki, że 

to jest koniec roku, no zobaczymy, czy one wrócą do nas w tym roku, czy następnym roku. Druga 

rzecz, która miała miejsce to budowa drogi w Rudce, też została już zamknięta od strony tej roboczej 

jak również od strony dokumentacji i też poszedł wniosek o końcowe rozliczenie. I pani 
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przewodnicząca jeździła, taką przyjęliśmy zasadę robiliśmy przegląd dróg gwarancyjny, które były 

robione w 2013 roku i w ramach tego przeglądu, to chyba na dwóch drogach trzeba będzie 

wystosować pismo do wykonawcy, aby wykonał napraw w ramach działań gwarancyjnych. To tak w 

skrócie najważniejsze informacje istotne dla gminy tutaj związane z tymi zadaniami, które były 

przyjęte do realizacji na 2015 rok.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dziękuję bardzo. Ja teraz, ponieważ mamy gości, 

pytania później przy interpelacjach.  

Radny Ignacy Janczuk – znaczy ja bym chciał teraz bo wójt, chciałbym spytać o tą rzecz, która nas 

bardzo interesowała bo wójt tam nie wspomniał o niej. Czy została tam przeprowadzona rozmowa z 

tymi panami od hali i jak ona tam przebiegała i jakie są efekty? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to będą wnioski i interpelacje ja odpowiem na wszystkie te sprawy 

związane z zatrudnieniem, związane ze szkołą, opieką sali.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – spotkanie było, a jakie efekty to wójt powie. Witamy 

bardzo serdecznie Państwa i słuchamy, z czym żeście Państwo do nas przyszli?  

Pani Hanna Boś – interesuje nas podatek oczywiście od środków transportu, no najbardziej to 

staweczka, jaką Państwo ustalicie. Dla tego, że są w innych gminach, powiatach dużo niższe i 

chcielibyśmy chociaż wyrównać, jak Łosice, Biała Podlaska, czy Platerów. Żebyście Państwo wzięli 

pod uwagę, jaki podatek jest w innych gminach, jaki oczywiście jest u nas. Dziękuje bardzo.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeżeli mogę powiedzieć to dyskutowaliśmy już na 

temat wysokości podatku, mieliśmy komisje, która się tym zajmowała i ustaliliśmy obniżkę o 8% tego 

podatku drogowego.  

Pani Hanna Boś – tak, tylko że to wychodzi jeszcze dużo więcej jak w takiej gminie Łosice.  

Radna Halina Bardadin – porównywaliśmy z Łosicami.   

Radna Ewa Szydłowska – na dzień dzisiejszy, bo podczas komisji Łosice mieliśmy dane z ubiegłego 

roku. Ponieważ oni jeszcze nie ustalili, więc pani  

Pani Hanna Boś – nie, nie w Łosicach już ustalone. Już płacili za ten rok, więc w Łosicach 2.300,00 

zł. 

Radna Halina Bardadin – w Łosicach mamy, opieraliśmy się na danych na 2015 rok. Natomiast na 

2016 jeszcze nie było spotkania i jest na dzień naszego spotkania jeszcze nie było podanej stawki.  

Pani Hanna Boś – ja mam dzisiaj i tutaj jest, jaka stawka obowiązuje w Łosicach, a jaka stawka 

obowiązuje Gmina Kornica.  

Radna Ewa Szydłowska – a to z jakiego roku? 

Pani Hanna Boś – z 2015 roku.  

Radna Halina Bardadin – no to myśmy opierali się na 15 roku.  

Pan Andrzej Junczyk – czyli, że taka jest, a może być jeszcze mniejsza bo nie podejrzewam, że 

będzie większa.  

Pani Hanna Boś – różnica jest duża, bo jest na składzie 688,00 zł, według Łosic.  

Radny Leszek Muszyński – trzeba by było rozważyć, to co było rozpatrywane te dwie osie i trzy osie.  
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Radna Halina Bardadin – tak rozpatrywaliśmy, 

Radny Leszek Muszyński – mniejsze, bo to była różnica  

Pan  Andrzej Junczyk – nas interesują te nasze.  

Radna Ewa Szydłowska – nas też to interesuje.  

Pan Andrzej Junczyk – i na tym się opierajmy. To są te największe.  

Radna Halina Bardadin – opierajmy się na tym, tak jak u nas jest samochodów najwięcej  

Radna Ewa Szydłowska – w przyszłym roku ma nie być podziału na te pneumatyczne i te, ma nie 

być. I tak tylko uwzględniliśmy, że będzie obniżka 8% od tej mniejszej kwoty. 

Pani Hanna Boś – mniejszej, to znaczy, jakiej?  

Radna Halina Bardadin – był podział na samochody stare i nowe.  

Pan Andrzej Junczyk – nas interesuje efekt końcowy. 

Pani Maria Gromysz – bo obecnie płacimy 1.581,00 zł jest za ciągnik siodłowy, naczepa 1.411,00 zł, 

taka stawka jest. W sumie wynosi 2.992,00 zł, prawie 3000, mam te stawki. Bym prosiła o obniżenie 

jeszcze, nie o 8% tylko jeszcze niżej. Naprawdę jest ciężko w transporcie.  

Pan Andrzej Junczyk – Łosice miały 2.300,00 zł, 0,4 dokładnie, tak było?  

Radna Halina Bardadin – w jakiej grupie? 

Pan Andrzej Junczyk – w trzy osie i więcej.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo można? Państwo zapiszcie, tylko Państwo 

transportowcy powiedzie jaką stawkę przyjąć, z której tabeli, która was dotyczy, bo tych stawek jest 

bardzo dużo.  

Pracownik Urzędu Gminy Monika Lewtak – ja tu mam Łosice i Platerów. Łosicach i w Platerowie jest 

tak samo.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Państwa interesują stawki, jakie u nas będą 

obowiązywały w przyszłym roku.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to teraz powiedzcie Państwo, o jakie wam chodzi. 

Pani Maria Gromysz – już mówimy trzy osie, dwie osie też. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -  trzy osie i teraz do 25 czy powyżej 25? 

Pani Maria Gromysz – powyżej 25.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czyli to jest tutaj, dobrze. Co się jeszcze składa na to  

Pracownik Urzędu Gminy Monika Lewtak – ale zależy co ciągnik, naczepa?  

Pani Maria Gromysz– już mówię, przy ciągniku siodłowym jest nie mniej niż 31, to jest      1.455,00 zł, 

jest ustalone. Tak było 1.581,000 zł, stawki znam, bo płacę podatki. Oprócz tego bym prosiła, żeby 

zejść jeszcze niżej, bo to jest bardzo wysoka. 

Pan Andrzej Junczyk – do najniższej jak się da.  
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Pani Maria Gromysz – naprawdę jest ciężko w transporcie. Szukam ładunków i wiem co się dzieje w 

kraju. Jest bardzo źle.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – reasumując, Państwa zestaw to się składa 25 i więcej plus ciągnik 

30 i więcej. Tak?  

Pani Maria Gromysz  – tak. 

Pan Lech Paszkowski – i jeszcze potrzebna jest druga opcja, samochód sztywny trzy osie, plus 

przyczepa dwie osie.  

Pracownik Urzędu Gminy Monika Lewtak – ciągnik, czy samochód? 

Pan Lech Paszkowski – to jest samochód ciężarowy.  

Pani Maria Gromysz – plus przyczepa dwuosiowa.  

Pracownik Urzędu Gminy Monika Lewtak – samochód ciężarowy trzy osie, czy cztery? 

Pan Lech Paszkowski – trzy osie, dwie plus jedna oś i przyczepa dwie osie. Samochód ciężarowy 

sztywny trzy osie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo jeszcze pytanie, macie Państwo załączniki, w 

którym to załączniku będzie? 

Pani Maria Gromysz - już mówię w załączniku nr 2, załącznik nr 3,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – są trzy tylko samochód ciężarowy pan Paszkowski.  

Pani Maria Gromysz – samochód ciężarowy jest jeden, 1.346,00 zł. 

Pracownik Urzędu Gminy Monika Lewtak – o to? 

Pani Maria Gromysz – tu była inna stawka.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, była w ubiegłym roku 1.463,00 zł, a teraz obniży się o 8%. 

Pracownik Urzędu Gminy Monika Lewtak – 1.346,00 zł. 

Pan Lech Paszkowski – to jaki to procent jest? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 8%.  

Radna Halina Bardadin – jaka to jest różnica, żeby zobrazować jaka to jest kwota.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mniej niż 140,00 zł, jak na 8%.  

Pani Maria Gromysz – mało.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 10 % było by 140,00 zł.  

Pan Andrzej Junczyk – Biała Podlaska ogłasza się, że ma najniższy podatek drogowy w całej Polsce. 

Proszę to sprawdzić jak ktoś chce. Oni zrobili taki myk,  mówiąc takim językiem innym, obniżyli tutaj 

od ościennych gmin o 0,50 zł, proszę to sprawdzić i jest najniższy w Polsce, bo jest.  

Radna Ewa Szydłowska – ale co 0,50 zł? 

Pan Andrzej Junczyk – o 0,50 zł obniżyli podatek od środków transportu załóżmy mówię na 

samochód z naczepą. Między Białą Podlaską, a Łosicami jest 0,50 zł różnicy. Ale jest najniższy, jest. 
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2.304,00 zł, taka jest stawka podatku od środków transportu za ciągnik trzy osiowy z naczepą w tej 

chwili.  

Pani Maria Gromysz – i byśmy prosili, żeby  

Pan Andrzej Junczyk – przynajmniej, żeby tyle? 

Pani Maria Gromysz – naprawdę mamy ciężko w transporcie, będę sprzedawać.   

Pan Andrzej Junczyk – to trzeba też nadmienić, że część przewoźników z gminy odeszła. 

Radna Halina Bardadin – ale my w ubiegłym roku obniżaliśmy wszystkie podatki i rolny i transportowy 

też o 5 %, w tym roku obniżyliśmy o 8%. Czyli co roku, coś obniżamy. 

Pan Andrzej Junczyk – za wolne tępo.  

Pan Lech Paszkowski – trzeba jak najniższy trzeba.  

Pani Hanna Boś – chodzi o to, że gmina Kornica miała bardzo wywindowany.  

Pan Andrzej Junczyk – ile można zejść, taka moja opinia. Nikt nie żąda, żeby było najmniej, bo w 

Kornicy najmniej, nie jak najmniej tylko żeby było przynajmniej tak jak w sąsiednich gminach. To nie 

jest problem zbyt duży?  

Radny Ignacy Janczuk – jeśli można to chciałbym w tej sprawie zabrać głos. Skoro przyszli tutaj do 

nas przewoźnicy, skoro przyszli z taką prośbą o obniżenie podatków, czyli naprawdę w tym 

transporcie jest źle. I uważam, że powinniśmy podejść do tematu poważnie i skoro proszą 

dostosować się do ich prośby. Jeśli będzie się poprawiało w transporcie to wtedy podniesiemy 

troszkę i niech mają lżej. Jeśli firmy zaczną obniżać transport, czy obniżać zatrudnienie to będzie z 

niekorzyścią dla nas wszystkich, bo nawet, jeśli każdy sprzeda po jednym samochodzie to już gmina 

straci dużo więcej niż damy tej obniżki. Skoro nasi sąsiedzi mają niższe stawki, to nie powinniśmy 

wyższych stawek stosować, tylko tak jak tu Państwo proszą zastosować te stawki przynajmniej 

równe, co w Łosicach i ja też taki wniosek stawiam, że tak trzeba robić. Tylko jeszcze bym prosił, 

żeby z tego jednego samochody wyliczyć ile to procentowo będzie średnio i tyle procent obniżyć 

wszystkie samochody.  

Pracownik Urzędu Gminy Monika Lewtak – Łosice i Platerów tak zestaw mniej więcej 2.300,00 zł, u 

nas 2.700,00 zł.  

Radna Halina Bardadin – ale w której grupie to już po obniżce? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ile to będzie procent? 

Pani Maria Gromysz – 2.300,00 zł, a my płacimy 2.992,00 zł.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeżeli mówimy, teraz tak bo tutaj panie policzyły, w Łosicach 

jeszcze pytanie, to jest liczone na bazie stawek te 2000? 

Pracownik Urzędu Gminy Monika Lewtak – nie już po obniżce mamy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a w Łosicach. 

Pracownik Urzędu Gminy Monika Lewtak - w Łosicach mam na bazie 2015.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na bazie powinniśmy tu i tu. 

Pracownik Urzędu Gminy Monika Lewtak – nie mamy Łosic.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no właśnie. 

Pan Andrzej Junczyk – nie sądzę że będzie większy, na pewno będzie jeszcze mniejszy. No chyba, 

że nie może. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jadą na minimalnych, to już nie mają z czego obniżać. Szanowni 

Państwo to powiem tak, to będzie miało jakąś puentę. My po zastosowaniu obniżki tak jak było 

powiedziane 8% już na całym zestawie, bo jest 450,00 zł, jest mniej na 2016 rok niż było w 2015. A w 

2015 w Łosicach jak stosowali najniższe to było 2.300,00 zł, czyli to co mówimy, że różnica między 

nami, a Łosicami jest 450,00 zł. 

Radny Ignacy Janczuk – nie więcej, bo skoro. 

Pani Maria Gromysz – nie możliwe, to źle jest policzone.  

Radny Ignacy Janczuk – ale ja jeszcze powiem, w między czasie trochę takim żartem, że jak my te 

podatki obniżymy to wtedy każdy z tych transportowców po jednym samochodzie jeszcze kupi.  

Radny Andrzej Junczyk – możemy taką deklarację złożyć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę Państwa tutaj bardzo szybciutko policzyli 

Państwo, więc obniżka, jeżeli byśmy zeszli do tych  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – stawek Łosickich.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Łosickich, więc obniżka u nas byłaby 23%, 

Pani Maria Gromysz – dobrze.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – znaczy tak, obniżając stawki, bazujmy teraz na roku bieżącym, 

czyli obniżając stawki w roku bieżącym do poziomu Łosickiego, żeby osiągnąć poziom Łosicki to 

trzeba by obniżyć o 23 %.  

Pani Skarbnik Anna Blondyk – w jednym zestawie.  

Pan Andrzej Junczyk – czyli ile to będzie dokładnie?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – 23% 

Pan Andrzej Junczyk - w tej tabeli ile będzie? Jaka suma? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 2.300,00 zł tak jak pani pokazywała w tej chwili jest w Łosicach na 

zestawie.  

Pani Maria Gromysz – zostajemy przy tym, tak panie wójcie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie Szanowni Państwo ja nie decyduje. Policzyliśmy ile ten zestaw 

kosztuje w tym roku u nas 2.973,00 zł. 

Pan Andrzej Junczyk  – tak jest, tyle kosztuje.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czyli różnica między tym co my mamy obecnie na tym zestawie, a 

Łosicami jest 23%.  

Radna Halina Bardadin – to jaka to jest kwota?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest 670,00 zł, na zestawie. Mamy na składzie 670,00 zł mniej 

dochodów.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a ile wpływu z podatku.  

Radna Halina Bardadin – różnica gdybyśmy obniżyli o dwadzieścia parę procent, o ile mniejsze 

wpływy byśmy mieli? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, 10 zestawów to już jest 7.000,00 zł, tak.  

Radna Ewa Szydłowska – ja zgłaszam wniosek o spokój, bo ja nic nie słyszę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – do niczego nie dojdziemy. Jeżeli chodzi o obniżenie 

tej stawki to pani Monika nam policzyła, że to by były wpływy do budżetu. 

Pracownik Urzędu Gminy Monika Lewtak – w roku 2015 mniej więcej dochód z podatku 

transportowego to jest 211.000,00 zł, jeżeli obniżymy o 23% to jest 162.000,00 zł.  

Radna Halina Bardadin – 211 pani Moniko? 

Pracownik Urzędu Gminy Monika Lewtak – tak 211 minus 23%  

Radna Ewa Szydłowska – ja tylko mam jedno pytanie. Państwo oprócz tego, że są właścicielami tych 

samochodów i transportowcami, czy jesteście również obywatelami naszej gminy? Czy jesteście 

zadowoleni z tego jak funkcjonuje gmina, ze stanu dróg? Możecie Państwo się wypowiedzieć? 

Bardzo proszę odpowiedzieć na to pytanie to ułatwi mi decyzję. 

Pani Hanna Boś – to znaczy drogi, chodzi o drogi w gminie? 

Radna Ewa Szydłowska – jak gmina funkcjonuje i jak gmina, tak krótko dwa zdanie bardzo bym 

prosiła żeby państwo się wypowiedzieli na ten temat.  

Pani Hanna Boś - to znaczy ja mieszkam teraz w takim miejscu gdzie oczywiście drogi są zrobione 

nowe, dobrze się po nich jeździ dla nas dla właścicieli tych ciężarówek to są trochę za wąskie, do nas 

dojazd.  

Radna Ewa Szydłowska – no dobrze, a pan. 

Pan Andrzej Junczyk – ja tez tutaj z tymi wjazdami do naszej gminy to jest niekoniecznie tak. o ile tam 

wiem to jest w planach jakieś rondo, ale to nie wiem nie jestem w temacie.  

Pani Maria Gromysz– a jeśli chodzi u mnie to ten odcinek niedokończony tam jest droga strasznie, 

ciężko tamtędy przejechać, tam jest po prostu tragicznie. Ten kawałek został niewielki 

niedokończony, najgorszy kawałek drogi gdzie trzeba by było dokończyć. Walim w lesie 

niedokończony i trzeba by było.  

Radna Ewa Szydłowska – teraz trzeba być „Salomonem” żeby rozstrzygnąć, żebyście wy byli 

zadowoleni i żeby te drogi były. Obniżka w budżecie to jest bardzo trudna decyzja.  

Pan Andrzej Junczyk – no dobrze,  

Radna Ewa Szydłowska – bo my byśmy bardzo chcieli żebyście byli zadowoleni, bo jesteście bardzo 

cennymi takimi przedsiębiorcami i o was trzeba dbać, dajecie pracę. Ale też musimy patrzeć na to 

żebyście mieli, po czym jeździć. Tu obniża nam wpływy do budżetu, nie wiem, ale wydaje mi się, że 

nie powinniście liczyć na taką najniższą.    

Pani Hanna Boś – tak tylko, że po drogach gminnych jeździmy najmniej, my jeździmy po całej Polsce 

i za drogi płacimy duże pieniądze.  

Pan Andrzej Junczyk – oprócz tego co się tutaj płaci. 
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Pani Hanna Boś – bo ja miesięcznie za drogi w Polsce płacę 8.000,00 zł.  

Radna Ewa Szydłowska – każdy chciałby żebyście byli zadowoleni, ale już musimy patrzeć nie jako 

ludzie, tylko jako radni którzy muszą myśleć żeby wpływy do budżetu były i żeby coś było jeszcze z 

tego zrobione dla naszej społeczności.    

Pani Hanna Boś – tak tylko, że nasze trzy firmy, czy cztery nie uratuje budżetu gminy.  

Pan Kamil Paszkowski – żeby te wpływy były, my może zrobić tak, że nie będzie tych wpływów, bo 

już niektórzy odeszli z gminy z podatkiem od środków transportu.  

Radna Ewa Szydłowska – dlatego myślimy o obniżeniu.  

Pan Lech Paszkowski  – z waszej strony żadna łaska jest, ja nie wiem, po co my tutaj 

Radna Ewa Szydłowska – my nie mówimy o łasce, my mówimy o tym żebyście byli zadowoleni. 

Pan Lech Paszkowski - wie pani ja tutaj mieszkam blisko szkoły. Ja z wójtem żyje dobrze. Prosiłem 

żeby tamtą drogę do szkoły, dojazd. Podobno wytyczona już jest droga od CPN-u dużo 

samochodzików lata po tej drodze. Przy samej szkole tam z tyłu jest, czy festyn czy coś może tam aut 

trochę stać i do tej pory nie ma tej drogi to jest 200m, od Kałabuna dołączyć do szkoły. To jest 

centrum, aż wstyd patrzeć jak osobówki tam jeżdżą, skaczą po tych drogach. Wstyd, a to jest koszt 

naprawdę z mojej kasy proszę wziąć, i zrobić te 10.000,00 zł – 20.000,00 zł, z moich, z naszych 

podatków. Przecież to można tam można zrobić, przynajmniej żeby równiej tam było. Ja nie będę 

dokładał do tego, przecież ja kasę płace, za podatki płacę. I to jest przykre dla mnie. 

Pani Hanna Boś – ja jeszcze skorzystam z okazji, ja wiem że potrzeby są duże. Raz, że mieszkam w 

innym miejscu i każdy ciągnie do siebie, tak jak ja mieszkam tutaj i te ciężarówki jeżdżą cały czas pod 

gminą. Mamy problem z wyjazdem przez te wysepki bo kierowca nie złamie się prawym pasem tylko 

musi lewym. Też chciałabym żebyście Państwo wzięli pod uwagę, żeby zrobić te drogi, wiemy że 

potrzeby są różne, byśmy przez centrum nie jeździli bo dla nas jest ciężko.  

Pan Kamil Paszkowski– trzeba zaznaczyć, że innej drogi nie ma ponieważ są zakazy tonażowe. 

Pan Lech Paszkowski – to nie jest droga do lasu się robi asfalt  

Radna Ewa  Szydłowska - my też tak uważamy   

Pan Lech Paszkowski – przecież jest 300 m, zrobić tą drogę przecież to nie jest wielki koszt chyba. 

Radna Ewa Szydłowska – słyszy pan wszyscy podzielamy wasze zdanie jeżeli chodzi o drogi, tylko 

tak jest tak tutaj ludzie czekają, karetki mogą nie dojechać zimą bo jest błoto. Na takie drogi, takie są 

jeszcze w naszej gminie drogi.  

Pan Lech Paszkowski – ale o centrum też trzeba dbać.  

Radna Ewa Szydłowska – ja powiedziałam, my byśmy bardzo chcieli żebyście wyszli stąd  

zadowoleni ale też chcemy te drogi robić i żeby wpływy do podatku były. 

Pan Lech Paszkowski – ja wiem, że jest potrzeb dużo.  

Radna Ewa  Szydłowska – tak.  

Radna Ewa  Szydłowska – chcecie obniżony podatek i chcecie drogi, my też.  

Pan Lech Paszkowski – my chcemy to co inni mają.  
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Radna Ewa Szydłowska – jak to rozwiązać? Jaką stawką?  

Pan Andrzej Junczyk  – my się opieramy na 

Pani Maria Gromysz – sąsiednich  

Pan Andrzej Junczyk – że ktoś po prostu może taką stawkę. Gmina też ma zysk z nas. Nie wiem, czy 

to jest prawdą ale jeszcze znam takie gminy, że jest podatek drogowy o tych stawkach co my 

rozmawiamy poniżej 2.000,00 zł. Nie wiem czy to jest prawda, na przykład w takiej gminie Ulan 

Majorat nie sprawdzałem tylko słyszałem, że jest niżej niż 2.000,00 zł, jak to się stało to nie wiem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie mogło być niżej niż 2.000,00 zł. 

Radny Ignacy Janczuk – ja myślę, że już nie ma, co dłużej tam debatować. Trzeba po prostu tak jak 

tutaj ci Państwo proszą, trzeba się do tego dostosować. Choćby z tej przyczyny, żeby w końcu 

zrównać te stawki i żeby nie było, że u nas jest najdrożej. Niech będzie tak normalnie, po prostu.  

Radna Halina Bardadin – ale u nas nie jest najdrożej bo jeszcze mamy tylko tak, gmina Platerów, 

gmina Łosice. Nie wiemy ile jest w gminie Huszlew, nie wiemy ile jest w gminie Sarnaki. Dobrze by 

było się rozeznać jak jest w gminach nie można powiedzieć nie wiadomo jak jest w Sarnakach, w 

Huszlewie, w Olszance. 

Pan Andrzej Junczyk – co sądzi pani że w Huszlewie będzie więcej? 

Radna Halina Bardadin – nie wiem, ja naprawdę nie mam żadnych informacji. 

Radny Ignacy Janczuk – jeśli u nas będzie najniżej, to jest szansa, że do nas ktoś przyjdzie.  

Pan Lech Paszkowski  – to jest podejście dobre. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pewnie, że tak.  

Pani Maria Gromysz – a to jest naprawdę, jeżeli będą takie stawki 2.300,00 zł.  

Pani Hanna Boś – jeżeli chodzi o podatki to nasza gmina ma bardzo złe podatki, nawet z działalności 

19 zł z metra, gdzie moja siostra w Warszawie też ma 19 zł, a było tak, jak pan Franciszek był to też 

mieliśmy tutaj 17 zł z metra od działalności, gdzie Warszawa miała 15. Cały czas to rośnie, rośnie. 

Radna Halina Bardadin – nie, nie rośnie. Obniżamy.  

Pani Hanna Boś – no może przez dwa lata Państwo obniżacie, ale tak cały czas to rosło.  

Radna Halina Bardadin – pani Haniu my obniżamy, a nie podnosimy. W ubiegłym roku obniżyliśmy, w 

tym roku obniżyliśmy.  

Pani Hanna Boś – nie, nie. Z działalności nie obniżyliście.  

Radna Halina Bardadin – z działalności nie, ale  

Pani Hanna Boś – 5 zł z metra od budynków taki co mam, przemysłowej, teraz mam 6. 

Radna Ewa Szydłowska – a ile za wodę płacą w Warszawie? 

Pani Hanna Boś –  nie wiem musiałabym się zapytać.  

Radna Halina Bardadin – a to pani się zapyta, a my mamy jedną z najniższych opłat za wodę i za 

śmieci na terenie powiatu. 
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Radna Ewa Szydłowska - trzeba patrzeć i na nas i na gminę, to zrozumcie.  

Pani Maria Gromysz – my przyszliśmy pierwszy raz prosić, ale postawcie się w naszej sytuacji i 

prosimy o najniższą stawkę.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy przeniesiemy to głosowanie, proszę Państwa w 

tej chwili, czy według porządku będziemy się trzymali?  

Radny Ignacy Janczuk – i jeszcze dodam, myślę, że ta obniżka da impuls do rozwoju dla tych firm.  

Radna Halina Bardadin – czy możemy tą sprawę odłożyć, żeby dzisiaj jej nie rozpatrywać? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie, możemy jedynie zmienić porządek obrad.  

Radna Halina Bardadin – ja bym proponowała, żeby zmienić porządek obrad. Jeszcze 

przedyskutować tą sprawę i podjąć decyzję później.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo do precyzując tylko, sprawa podatku musi być 

dzisiaj rozstrzygnięta. Bo podatki idą do Wojewody, jest publikacja. Musimy z publikacją się wyrobić 

do końca roku, żeby weszły w życie od 1 stycznia 2016 roku. Dyskusja to ewentualnie w dniu 

dzisiejszym.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę Państwa musimy ustalić te stawki dzisiaj, to 

jest kwestia tylko tego, czy głosujemy w tej chwili, czy według porządku obrad.  

Radny Ignacy Janczuk – słuchajcie my w tej chwili nie możemy tego przegłosować. My możemy 

wyrazić zgodę na obniżkę i musimy przygotować do tego uchwałę.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – właśnie, dlatego mówię.  

Radny Ignacy Janczuk – bo my nie możemy tej uchwały głosować, no. Pani może teraz tylko, że rada 

może wyrazić zgodę na te obniżki, bądź nie. I wtedy Monika wydrukuje tą uchwałę.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – przygotowanie uchwały nie jest problemem. Jeżeli 

chcecie Państwo z nami zostać to zapraszam jak najbardziej, a my przejdziemy do porządku.  

Radny Ignacy Janczuk – my musimy teraz zadecydować, czy będziemy obniżać to czy nie.  

Pani  Maria Gromysz - no właśnie o to chodzi.  

Radny Ignacy Janczuk – bo Monika musi przygotować nową uchwałę, w ten sposób, a dopiero ją 

będziemy głosować później. Ale dzisiaj musimy zadecydować, czy ta uchwała ma być w tej formie 

,czy w tej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – także zadecydujemy w czasie, kiedy mamy 

zaplanowany. W odpowiednim punkcie.  

Radny Ignacy Janczuk – ale w tym czasie Monika miałaby czas na przygotowanie uchwały.  

Radna Halina Bardadin – no to Monika będzie miała czas jeszcze później.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę Państwa ja nie widzę problemu. Skoro 

zgodzimy się na obniżkę do minimum, tak jak mają Łosice Państwa składów to na pewno innych nie 

zostawimy droższych. Bo to by było niesprawiedliwe i krzywdzące dla wszystkich posiadaczy. Jeżeli 

posiadamy to wszystkie więc ja nie widzę żadnego problemu.  

Radna Halina Bardadin – oczywiście.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – z przygotowaniem uchwały.  

Radna Halina Bardadin – nie możemy obniżyć jednym, a drugim nie.  

Radna Ewa Szydłowska – ja chciałabym wójt żeby się wypowiedział. Bo on tutaj jest zarządcą, czy 

jak to wpłynie na budżet. Jak uważa, czy obniży, czy nie? Tak opinie pana wójta chciałabym.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę Państwa podatki jak to są najniższe przewidywane, jakie są 

uszczuplenia w budżecie. Jak było wstępnie policzone to jest około 160.000,00 zł,  

Radna Halina Bardadin – o 160.000,00 zł,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wpływu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – do 160.000,00 zł,  

Radna Halina Bardadin – różnica jest 50.000,00 zł, mniej byśmy mieli.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dobrze sprostowanie, to co pani mówiła to średnio dochody od 

środków transportu w gminie około ponad 200.000,00 zł, obniżając teraz tą stawkę do minimum 23% 

to kwota była podana 67, to już nowe dochody po obniżce, czyli 211 minus 67 to około 50.000,00 - 

60.000,00 zł, rocznie. Dochody gminy to wiecie Państwo dokładnie z czego się składają, przecież z 

podatku rolnego gdzie ludzie płacą z hektara. Co mają po kilkaset hektarów to płacą tysiące złotych, 

Ci co mają 4, 5, 11 ha to płaca 1.500,00 zł, płacą 900,00 zł. Płacą, oczywiście że tak, ja mówię skalę 

wpływów. Jeszcze raz mówię gmina żyje z  podatków, subwencji i z dotacji oświatowej i te inwestycji 

jakie się pozyskuje.  

Pan Andrzej Junczyk – dobrze a ile już urząd gminy stracił na tym, że po prostu ktoś się wycofał z 

płacenia podatków u nas?  

Radna Halina Bardadin – czy ktoś się wycofał? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo z tego co przychodzą dokumenty to powiem 

tak, chyba nie ma sytuacji takiej, że któryś z przedsiębiorców, który miał kilka samochodów zamknął 

działalność u nas. Bo to widać by było jeszcze w prowadzonej działalności.  

Pan Andrzej Junczyk  – nie pytam o zamknięcia, tylko pytam o 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na razie nie zamknął tylko zmienił siedzibę.  

Radna Halina Bardadin – nie siedzibę tylko samochody.  

Radna Ewa Szydłowska – ale ja nie otrzymałam odpowiedzi. Co wójt sugeruje, obniżyć, czy nie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, to rada decyduje, wójt 

Radna Halina Bardadin – wójt może wypowiedzieć opinie swoją.  

Radna Ewa Szydłowska – wójt nie ma swego zdania.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – będzie musiał razem ze skarbnik, ale jeszcze nie skończyłem 

proszę panią. To jest uszczuplenie, to się zawsze wiąże z tym, że coś pilnego będzie trzeba zrobić, 

czy coś bieżącego. Ja tez jestem za płaceniem podatków, bo wszyscy muszą płacić, trzeba podatki 

płacić w wielkościach rozsądnych, które i służą jednej stronie i drugiej.  

Pan Andrzej Junczyk – o to właśnie chodzi.  

Radna Maria Gromysz – to jest duży wpływ do budżetu. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę Państwa przejdźmy dalej bo my już godzinę 

dyskutujemy, do żadnych nie doszliśmy wniosków. Jeżeli zechcecie przebieg dyskusji przeczytać to 

na pewno będzie w protokole, pozwólcie nam jeszcze się zastanowić.   

Radna Halina Bardadin – czy my musimy do minimum? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie, nie musimy do minimum. Państwo z taką 

propozycja przyszli.  

Pani Maria Gromysz – z taką propozycją, i tak przystajemy na to, pani Elwiro.  

Pan Lech Paszkowski – minimum ma być. 

Pani Maria Gromysz - my chcemy na tej propozycji zostać, naprawdę.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – także zapraszamy dalej. 

Ad.pkt.5.p.p.Podjęcie uchwały w sprawie: 

 

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

Skarbnik Anna Blondyk odczytała uchwałę Nr XIX/66/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 20 

listopada 2015 roku. W sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-

2018.  

Uchwały te były dyskutowane projekty na komisjach i proszę bardzo, jeżeli są jeszcze jakieś pytania.  

Brak pytań. 

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 13, 
przeciwnych oraz wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono, jako załącznik do 
protokołu.  
 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.  

Skarbnik Anna Blondyk - Uchwała Nr XIX/67/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 20 listopada 

2015 roku. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. Na podstawie ustawy o samorządzie 

gminnym, oraz o finansach publicznych. Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr 

III/11/2014 Rada Gminy w Starej Kornicy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2015 wprowadza się zmiany polegające na: zwiększeniu planu dochodów budżetu 

gminy, o kwotę 217.956,00 zł, zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy, o kwotę 59.074,00 zł. W 

związku z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1, ulega zmianie wynik finansowy budżetu 

gminy. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy, o kwotę 158.891,00 zł. Zmniejszają się przychody 

budżetu gminy, o kwotę 158.891,00 zł, - § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych, o kwotę 158.894,00 zł. 

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 3.205.988,49 zł. W związku z wprowadzonymi zmianami, o 

których mowa w § 1 plan budżetu na rok 2015 jest następujący. Plan dochodów przed zmianą – 

19.507.649,73 zł, po zmianie - 19.725.614,73 zł, w tym: dochody bieżące – 16.072.329,55 zł, 

dochody majątkowe – 3.653.285,18 zł.  Plan wydatków przed zmianą – 22.872.529,22 zł, po zmianie - 

22.931.603,22 zł, w tym: wydatki bieżące – 15 456.625,92 zł, wydatki majątkowe – 7.474.977,30 zł. 

Uchwała była przedstawiana na komisjach, czy są jakieś pytania? 

Brak pytań. 

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 13, 
przeciwnych oraz wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono, jako załącznik do 
protokołu.  
 



Wyciąg z protokołu  odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 

 

Uchwały Nr XIX/68/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2016 r.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały. 

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 13, 
przeciwnych oraz wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono, jako załącznik do 
protokołu.  
 
Uchwała Nr XIX/69/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na 
terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały. 

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 13, 
przeciwnych oraz wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono, jako załącznik do 
protokołu.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i przechodzimy do uchwały od środków transportu, 

także długo chyba nie trwało? Proszę Państwa my mamy przygotowana uchwałę w brzmieniu takim 

jak wypracowaliśmy na komisjach. Rozumiem, że obniżamy.  

Radna Ewa Szydłowska – ja wnioskuje o obniżanie, ale jeszcze nie słyszałam innych propozycji, tylko 

23%. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tylko maksymalna.  

Radna Halina Bardadin – tutaj padła propozycja, że obniżamy na poziomie Łosic tak jak Łosice mają, 

czyli te 23%, a inne propozycje.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – mamy wypracowane stanowisko swoje które żeśmy 

przyjęli na komisjach.  

Radna Ewa Szydłowska - ja wnioskuje, żeby jeszcze obniżyć, ale chciałabym jeszcze poznać  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale obniżyć o  

Radna Halina Bardadin – no właśnie czekamy na propozycję.  

Radny Mateusz Leszczyński – ja bym proponował, żeby się dowiedzieć ile gmina straciła przez tych 

ludzi, którzy odeszli do innych gmin, przenieśli 

Radna Halina Bardadin – ale nie przenieśli. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale my nie wiemy,  

Radny Mateusz Leszczyński – ale że przeniósł działalność w inne miejsce.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Proszę Państwa ja mogę powiedzieć tyle, bo to jest działalność 

gospodarcza, są ruchy w samochodach, bo co kwartał wydział komunikacji przesyła samochody 

kupione, są samochody sprzedane, takie ruchy chodzą. Państwo transportowcy wiedzą, bo nieraz 

rozmawiam. Generalnie to nie ma chyba tak, że któraś tam firma wyniosła się. Nie wiem, czy składał 

pan Flis deklarację w 2015 roku na 15 trzeba  sprawdzić, czy płacił podatki. Z większych to Państwo 

siedzą tu praktycznie. 

Radna Halina Bardadin – gdybyśmy obniżyli o te 23 %, więc mamy mniejsze wpływy do budżetu o 50 

% plus mniejsze wpływy z tytułu, że otrzymamy mniejszą subwencje.  
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk – podwaja się. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – stówa. 

Radna Halina Bardadin – no o to chodzi bo mówimy tylko z jednej strony, a jeszcze mniejszą 

subwencję dostaniemy, czyli  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak Państwu powtarzam piąty rok z rzędu, obniżenie podatku, 

zastosowanie w stawce mniejszej niż maksymalna skutkuje złotówka za złotówkę, zmniejszają się 

subwencje. Czyli zmniejszają się bezpośrednie dochody, które Państwo płacą, bo to chodzi tylko o to 

w każdym bądź razie od podatków, a jednocześnie tyle samo, zmniejsza się subwencja 

wyrównawcza.  

Radna Halina Bardadin – czyli wychodzi na to, że możemy mieć niższe wpływy do budżetu o około 

100.000,00 zł, a nie o 50.  

Pani Maria Gromysz – ale przepraszam jak my odejdziemy to nie będzie  

Radna Halina Bardadin – my na razie dyskutujemy i rozważamy. Jeszcze nic nie jest przesądzone. 

Nie możemy patrzeć jednostronnie, musimy też patrzeć na stronę 

Pani Hanna Boś – 40.000,00 zł to nic? 

Radna Halina Bardadin – to nie jest 40, tylko teraz gdybyśmy teraz obniżyli to będzie kwota około 

100.000,00 zł,  

Pani Maria Gromysz – ale tak nie można w ten sposób podchodzić  

Radna Halina Bardadin – Państwo widzą tylko swoją, chcą obniżenia. My musimy patrzeć na 

całokształt. 

Radny Łukasz Kalużny – jest takie coś, niech wystarczy jedna firma transportowa, pani Boś odchodzi 

i przelicz to ile my stracimy jak pani Boś odejdzie. 

Pani Hanna Boś – no ja płacę 40.000,00 zł,  

Radna Ewa Szydłowska – to trzeba na dwie strony patrzeć jako radni.  

Radny Ignacy Janczuk – słuchajcie ja się przysłuchuje bardzo fajnie, że jest tam dyskusja, to znaczy, 

że nas to interesuje. Ale uwierzcie mi, że trzeba dać ludziom impuls do działania. Naprawdę te firmy 

będą się rozwijać.  

Radna Halina Bardadin – z jednej strony pan mówi, że firmy mają problemy z transportem, muszą 

szukać sobie ładunków itd., a tutaj firmy będą się rozwijały, w jaki sposób?  

Radny Ignacy Janczuk – będą mieli chęć do życia, bo przyszli z prośbą i ktoś ich wysłuchał. I da im to 

takiego „kopa”, że jutro będą szukać samochodów żeby kupić. Ktoś ich uszanował przyszli, poprosili. 

Pani Maria Gromysz – i na to miejsce zatrudnimy z naszej gminy. Przepraszam ale ja zatrudniam 

sześciu pracowników z naszej gminy, łącznie trzynastu. 

Radna Halina Bardadin – my nie jesteśmy przeciwni obniżeniu podatków, tylko na razie dyskutujemy. 

Pani Maria Gromysz – pozostajemy przy tej stawce co w Łosicach, my prosimy o to. 

Pan Andrzej Junczyk  – a podatki też się płaci od pracowników pani radna.   

Pani Maria Gromysz – my też płacimy, naprawdę płacimy tego dość dużo.  
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Radny Ignacy Janczuk – my musimy patrzeć bardziej tak dalekowzrocznie, skoro nasi sąsiedzi mają 

dużo niższe to jest niestosowne, żebyśmy mieli dużo wyższe.   

Pani Hanna Boś – i są w lepszej sytuacji  

Radny Ignacy Janczuk – ci Państwo załóżmy płacą jeden, czy drugi 30.000,00 zł, czy 20, to są 

pieniądze wypracowane i oni dają dla gminy te pieniądze. To nie są pieniądze małe załóżmy. Bo za 

10 samochodów będzie ile 30.000,00 zł, czy więcej? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 2.300,00 skład, 10 samochodów 23.000,00 zł,  

Radny Ignacy Janczuk – to są pieniądze, gdzie gmina do tych samochodów dla Państwa dokładała. 

Mają 10 żeby chcieli mieć 15. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę Państwa, żeby nie przeciągać. 

Radna Ewa Szydłowska – czy ktoś jeszcze chce coś powiedzieć? 

 Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no właśnie. Czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi do tej 

uchwały?  

Radna Halina Bardadin – możemy głosować.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – chwilę, bo pana Stanisława nie ma, będzie przeciw 

jak nie wróci. Pani Ewa miała jakąś propozycję, nie obniżać do minimum tylko?  

Radna Halina Bardadin – nie, nie pani Ewa czekała na propozycje innych radnych.  

Radna Ewa Szydłowska - a oni powiedzieli pan Łukasz, a też Łukasz wyszedł, że też do minimum.  

Radna Halina Bardadin – także tutaj czekaliśmy na propozycje, co inni radni zaproponują. Bo tu było 

z jednej strony, z tej strony nie było i teraz żeśmy dyskutowali i teraz będziemy głosować.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – musimy zaczekać, żeby wrócili.  

Pani Hanna Boś - ale tu nie ma, o czym przekonywać to jest proste.  

Radna Halina Bardadin – no nie koniecznie, z Państwa strony może proste.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – każdy medal ma zawsze dwie strony.  

Radna Halina Bardadin – oczywiście, że tak my wysłuchaliśmy jednej strony, musieliśmy 

przedyskutować patrząc na budżet gminy i będziemy głosować.  

Uchwała Nr XIX/70/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie 

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 

na terenie gminy Stara Kornica na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały. 

 

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie: 

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  

b) Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  

c) Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  
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2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 

12 ton, stawki podatku określane są w załączniku na 1 do uchwały, 

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3, 5 tony i poniżej 12 ton  

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, 

stawki podatku określane są w załączniku nr 2 do uchwały, 

5) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem zawiązanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego –  

6) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 

działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone 

są w załączniku nr. 3 do uchwały, 

7) Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza kierowcą: 

a) Mniejszej niż 22 miejsca – równej lub wyższej niż 22 miejsca  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska  - ustalamy te stawki na poziomie minimalnym, 

wszystkie. 

Radna Halina Bardadin – zaraz na minimalnym? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – na minimalnym, to jest to co jest w Łosicach i to co 

Państwo proponowali.  

Radna Halina Bardadin – ale tutaj mamy widełki to minimalny poziom w niektórych grupach to jest 

mniej jak w Łosicach.  

Pani Hanna Boś – to jest złotówka różnicy.  

Radna Ewa Szydłowska – nie, ja proponuje żeby było 23%. 

Radna Halina Bardadin – tak, żeby było konkretnie. 

Radny Mateusz Leszczyński – Ewa dobrze mówi, bo 23 % to jest minimalna. Procentowo.  

Radna Halina Bardadin – bo w Łosicach nie mają minimalnej, w tych widełkach które mamy tutaj  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – rozumiem, że te 23 % Państwa też satysfakcjonuje? 

Pan Maria Gromysz – 2.300,00 zł będzie, tak? 

Pani Lech Paszkowski – tak jak było mówione, że 2.300,00 zł.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę Państwa przyjmujemy obniżkę podatku w 

stosunku do roku 2015 o 23 %, czy teraz Państwa satysfakcjonuje? 

Mieszkańcy Gminy Stara Kornica – tak.  

Pani Maria Gromysz – jesteśmy zadowoleni i dziękujemy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a Państwo Radni? 

Radna Ewa Szydłowska – miało być głosowanie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to ja pytam, czy takie sformowanie Państwu 

odpowiada. 
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Radna Ewa Szydłowska – procentowe.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – procentowe, 23 %. Jeszcze przyjmijmy tutaj wójt 

podpowiada, że nie mniej niż minimalna, bo czasem będzie mniej niż minimalna w jakiś tam 

wypadkach.  

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 11, 
przeciwnych od głosu nie było, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwałę dołączono, jako załącznik 
do protokołu.  

 
Pan Lech Paszkowski – budżet za rok czasu będzie wyższy przez tą decyzję dobrą.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – trzymamy pana za słowo.  

Pani Maria Gromysz – na tym nie poprzestaniemy, będziemy się rozwijać.  
 

Radna Ewa Szydłowska – ale przepraszam, ja musze jeszcze jedno zdanie dodać. Dyskusja trwała 

pół godziny, ja w ciągu pół godziny nie potrafię zadecydować, żeby zaryzykować tak, że o 100.000,00 

zł, będzie mniej do budżetu. Dla mnie to jest za mały czas to było nieprzygotowane, nie miałam 

wszystkich informacji, nie miałam wszystkich wyliczeń ile stracimy. To dla mnie jest za krótko, żeby 

decydować o takich kwotach. Dziękuje.  

Uchwała Nr XIX/71/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada 2015 roku w określenia 
wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały. 

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 13, 
przeciwnych oraz wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono, jako załącznik do 
protokołu.   
 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – następna uchwała to jest to, o czym panowie 

dyskutowali na początku. W sprawie przekazania Wójtowi Gminy pisma według właściwości. I teraz, 

jeżeli macie Panowie jakieś uwagi.  

Radny Leszek Muszyński – tak jak na początku mówiłem, uważam że jeżeli pan Jacek z pismem 

wystąpił do niewłaściwego organy, to my do pana Jacka powinniśmy odpowiedzieć, że wystąpił do 

niewłaściwego organu.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, układ jest taki że powinno być tak zrobione, że rada podejmuje 

uchwałę, a identyczne drugie pismo pisze, że uznała za niezasadne i kieruje do drugiego organu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no pismo wiecie panowie, pismo było skierowane do 

nas. My za stronę nie możemy nikogo uznać, bo my nie jesteśmy władni.  

Radny Leszek Muszyński – i w tym wypadku powinniśmy do pana Jacka odpowiedzieć, że my nie 

jesteśmy władni i niech pan Jacek skieruje pismo tam gdzie potrzeba.  

Radna Ewa Szydłowska – ale to można nazwać, to już jest biurokracja, racjonalnie podejdźmy do 

tego, no nie przesadzajmy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja zacznę od uzasadnienia, to się nam może  wyjaśni 

trochę. Uzasadnienie tej uchwały najpierw przeczytam. Słuchajcie Państwo uważnie w tym jest jakby 

sedno.  

Radna Ewa Szydłowska – to może to sedno tylko przeczytaj.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska oczytała uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/72/2015 

Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada 2015 r. Uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu.  

Radna Halina Bardadin – jest przywołana podstawa prawna, czyli zgodnie z prawem.  

Radny Leszek Muszyński – czyli teraz odsyłamy do wójta pismo, wójt odsyła do pana Jacka, bo 

żadnego interesu nie wykazuje. I odnowa się zaczyna,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bardzo możliwe, że pan jeszcze do nas będzie pisał.  

Radny Leszek Muszyński – jeżeli teraz przekażemy pismo dla pana wójta, pan wójt zajmie 

stanowisko negatywne z tego względu, że pan Jacek nie wykazał żadnego interesu, być stroną. I 

będzie od nowa procedura, pan Jacek będzie musiał znowu przysłać wniosek nieskierowany do rady, 

tylko do pana wójta.  

Radna Halina Bardadin – to pan wójt powinien, tak zgodnie z tym co jest napisane, zgodnie z 

właściwością przekazujemy do pana wójta. Pan wójt musi zawiadomić pana Jacka, że został 

niezgodnie tutaj do nas wniosek skierowany i pan wójt może jeszcze powinien napisać może w tym 

sensie, że zgodnie z przepisami powinien wykazać interes prawny, musi zaznaczyć w tym piśmie 

zawiadamiającym, że tutaj zgodnie z przekazaniem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak Szanowni Państwo na Komisji Rewizyjnej takie było 

stwierdzenie, bo tak zostało dopracowane, była mecenaska ze 4 godziny siedziała. Od nas idzie 

pismo ja mówiłem, że on tak pójdzie do niego po tym rozstrzygnięciu, wskazał swój interes prawny.  

Radna Ewa Szydłowska – no tak jak było. Tak było w odpowiedzi ja pamiętam, więc.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – także będziecie mogli się za lub przeciw uchwale 

wypowiedzieć.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak było z panem Flisem tak będę państwa informował na 

każdej sesji pytajcie przypominajcie, co się dzieje z panem Niedzielskim, bo na pewno ten temat 

będzie powracał, bo to się nie zamknie jednym odpisaniem.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – najważniejsze z tego wszystkiego jest to, żebyśmy 

się litery prawa trzymali, żeby to było wszystko zgodne z prawem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dodam Państwu więcej jak nie będziemy się trzymać litery prawa 

jak byście Państwo podjęli stanowisko zaskarży do kolegium, kolegium odpisze, że niewłaściwy organ 

zajął stanowisko. I koniec kropka.  

Radny Ignacy Janczuk – pan wójt stara się zawsze nie rozwiązywać problemów tylko je zagmatwać. 

To jest tam przyczyna. 80 % problemów, które ma gmina wójt sam je generuje.  

Radna Halina Bardadin – ja jeszcze przepraszam, to uzasadnienie do uchwały z przywołaniem art. 

Kpa to, kto to opracowywał, czy to prawnik opracowywał? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak konsultowaliśmy z prawnikiem 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – tak konsultowaliśmy się z panią mecenas.  

Radna Halina Bardadin – możemy przyjąć, że to jest zgodne z prawem, jakby prawnik się 

wypowiedział?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – pisała pani Marzenka. 

Pani Marzena Gromysz – było wysłane do pani mecenas, pani mecenas sprawdziła.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja mam jeszcze jedno pytanie, bo w tej skardze, bo 

dwa razy pan do nas pisał i tam była taka kwestia, że Państwo inwestorzy nie określili się w wielkości 

tych ścieków. Bo tam tez inne przepisy obowiązują?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiem inaczej,  

Radny Leszek Muszyński – to jest na tym etapie, przecież przez drogę wójta do wyjaśnienia sprawy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – właśnie, dlatego pytam.  

Radny Leszek Muszyński – na tym etapie sprawa wygląda tak, że jest dalej zawieszona,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dlatego pytam, czy Państwo się określili. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeszcze nie określili się, pan Niedzielski w między czasie przysłał 

pismo, skierował bezpośrednio, tak jak tutaj rozmawialiśmy z panią mecenas, już napisał w tytule 

wniosek o włączenie go, jako strona. Kolejny, bo pierwszy był skarga do Wójta, drugie skierował do 

rady, a teraz trzecie przysłał już do wójta teraz.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – do nas nic.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – panie Leszku pierwsza jest skarga, później było znowu 

uzupełnienie do skargi, gdzie napisał, że on wnioskuje, jako stroną. Teraz już sam napisał 

bezpośrednio w tytule wniosek o uwzględnienie go jako strona w działaniu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i zwraca się do wójta.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do wójta. Jeszcze tylko dodam, tam jest rzecz taka, bo to ze 

służbami chodzi o te ścieki i chodzi o powierzchnię składowania. Bo czy to ma być decyzję 

środowiskowa, czy nie to musi przekazać czy to będzie składowane do 50 ton, czy powyżej 50.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dlatego pytam, bo wtedy inaczej się ze strony  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała Uchwałę Nr XIX/72/2015 Rady Gminy 

Stara Kornica z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Stara Kornica 

pisma według właściwości.  

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 12, 
przeciwnych głosów nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwałę dołączono, jako załącznik do 
protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dalej rozpatrzenie skargi pana Jacka Niedzielskiego 

na działalność Wójta Gminy Stara Kornica. Analizowaliśmy to na komisjach, czy jeszcze jakieś 

pytania w tej kwestii, albo uzupełnienie przeczytać?  

Radny Mateusz Leszczyński – ja mam takie pytanie, czy jest jakiś problem, żeby pana Jacka uznać 

za stronę, czy nie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na tym etapie nie ma, on musi tak jak państwu mówiłem wykazać 

swój interes prawny, że chciał być stroną.  

Radny Mateusz Leszczyński –  ale czy jest możliwość, żeby był stroną w postępowaniu? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – teraz nie odpowiem panu, bo on nie jest sąsiadem a na bazie tych 

pism które składał no to jeszcze nie wykazał właśnie podstawy prawnej, żeby być stroną.  

Radny Mateusz Leszczyński –  ale z tego co wiem to wszystko zależy od pana wójta. 
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Radna Halina Bardadin – a co w tym interesie prawnym musi być? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – musi być  

Radna Ewa Szydłowska – to na stronie, która składa wniosek ciąży udowodnienie, że to on jest 

stroną.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ja jestem daleki i nigdy nie chcę nikomu 

przeszkodzić. Ludzie przychodzą, pytają podpowiadamy jak ma być prowadzone, żeby uzyskać 

pozwolenie.  

Radny Ignacy Janczuk – ja uważam, że skarga jest zasadna, z tej przyczyny, z której mówiłem 

wcześniej. Droga, która dzieli te działki, jest to droga gminna a organem, które wydaje postanowienia 

jest też gmina. I uważam, że następna działka poza działką gminną powinna być też ujęta do 

postępowania. Tak po prostu najbardziej logicznie jak to można wytłumaczyć. 

Radna Ewa Szydłowska – jak myśląc tak, jest mieszkanie w bloku i to tak wszystkich sąsiadów w 

bloku, potem wszystkie działki dookoła, nie w mieście jest inaczej.  

Radny Ignacy Janczuk – nie w mieście co innego.  

Radna Ewa Szydłowska – no to jak logicznie to według mnie to jest zgodne z prawem.  

Radny Ignacy Janczuk – wójt wiedząc, że jest właścicielem drogi mógł wskazać tego pana jako 

stronę i to wszystko. Czysto ludzko i nie było by tam problemów. To nie znaczy, że bycie stroną 

każde pismo przychodziło do niego i on o wszystkim by wiedział, w ogóle nam nie zawracał głowy. 

Jeśli jest stroną, on stronie pisze ma pan czas odwołania do odpowiedniej instancji.   

Radny Leszek Muszyński – pisze o kubaturze która jest nikomu niepotrzebna, od razu widać z pisma 

że on 

Radny Ignacy Janczuk – bo on jest oburzony, że nie jest stroną. To jest moje zdanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak każdy ma prawo mieć swoje zdanie, czy ktoś 

jeszcze ma jakieś uwagi?  

Uchwała Nr XIX/73/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Wójta Gminy w Starej Kornicy.  

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 11, 
przeciwnych 1 głos, wstrzymujący się 1 głos. Uchwałę dołączono, jako załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – przyjęliśmy uchwałę i uznaliśmy skargę za 
bezzasadną. Następna uchwała, mieliście Państwo tą uchwałę to jest uchwała w sprawie przyjęcia 
Rocznego Programu, 

Radny Ignacy Janczuk – jeśli można przed odczytaniem tej uchwały. Uważam, że tą uchwałą nie 
powinniśmy się zajmować. Ponieważ my uchwałę ta podejmowaliśmy miesiąc temu te panie chciały 
obniżenia teraz raptem chcą podwyższenia.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to jeszcze nie to. To jest uchwała, jeżeli chodzi o 

współprace z Organizacjami Pozarządowymi.  

Radna Halina Bardadin – nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu.  



Wyciąg z protokołu  odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – uchwała w sprawie współpracy Gminy z 

organizacjami pozarządowymi, macie Państwo treść tej uchwały? Czy jakieś uwagi do niej, będziecie 

wnosić? 

Radny Ignacy Janczuk – uchwał nie ma, ale ja chce coś powiedzieć. Przeczytałem całą bardzo fajny 

jest program tylko, że go nie stosujemy. Przywrócę, chociaż jedną rzecz, tej naszej drogi koło 

świetlicy, koło naszego stowarzyszenia. Gdzie pan prezes stowarzyszenia, sołtys był u pana wójta 

dwa razy to na pewno, nie wiem czy nie trzy, wyszli z niczym po prostu. Wójt im tam nie 

odpowiedział, że drogę za rok, drogę za pięć lat, przychodzą i odchodzą. Ci ludzi nie chodzą o drogę 

dla siebie, przychodzą aby do tego obiektu była droga lepsza, nie błotnista i tej współpracy śmiem 

twierdzić, że nie ma. Ładnie pisze, ale współpracy nie ma. To już wszystko.  

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

sprawie głos? Niewiedzę.  

Uchwała Nr XIX/74/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada w sprawie: przyjęcia 

Rocznego Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi i 

Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok.  

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 13. 
Przeciwnych oraz wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono, jako załącznik do 
protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – teraz jeżeli chodzi o tą uchwałę, proszę bardzo. 

Radny Ignacy Janczuk – tą uchwałę podejmowaliśmy ponad miesiąc temu, była prośba tych pań o 
obniżenie pensum. Dyskusja była ożywiona, wszyscy pamiętamy, podjęliśmy. Ja przyjmuje z 
szacunkiem, bardzo dobrze niech tak będzie. Teraz przychodzi uchwała druga, czy to nas nie 
ośmiesza jako Rady? Ośmiesza na arenie gminy, na arenie Dziennika Ustawowego, bo te uchwały 
muszą być zarejestrowane w Dzienniku Urzędowym. Ta uchwała jest na rok czasu, czyli jak ona 
będzie ogłoszona w grudniu na 6 miesięcy, proszę aby ją odrzucić albo nie procedować wcale. I nie 
pozwólmy robić „magla” z rady, bo na radę trzeba przychodzić z poważnymi tam pismami i do tego 
się stosować, a nie za miesiąc bo tak się podoba. Ta uchwała nikogo nie krzywdzi wprost przeciwnie 
jest bardzo dobra.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeżeli pozwolisz, że wtrącę tamta uchwała jest 
zgodna z życzeniami pań.  

Radny Ignacy Janczuk – i uważam, że nie powinniśmy dopuścić do robienia „magla” z rady i tą 
uchwałę odrzucić.  

Radna Halina Bardadin – i teraz ta jedna pani dyrektor prosi o przywrócenie, zmieniła zdanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zmieniła zdanie.  

Radna Mateusz Leszczyński – najpierw tak, a teraz zmieniać znowu? 

Radna Halina Bardadin – tak, najpierw chciała, a teraz nie chce.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo przypomnę historię było pismo ZPPO, było 

pismo z Kobylan, nie było pisma ze Szpak. Uchwała została podjęta, która jest na zmniejszenie ilości 

godzin dla dyrektorów i w Kobylanach i w Kornicy. A ta uchwała to jest tylko korekta tamtej tak, 

zapisu.   

Radna Halina Bardadin – zmiana, to nie jest korekta, bo najpierw pani dyrektor chciała obniżenia.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, a żebyście Państwo rozumieli pani Marzeno, ta uchwała 

zmienia to, że Kobylany wracają do tego co było, a Kornica zostaje tak jak było uchwalone.  

Radna Mateusz Leszczyński – dlaczego Kobylany chciały obniżenia teraz chcą podwyższenia. 

Radna Halina Bardadin – bo pani dyrektor się rozmyśliła, najpierw chciała tak, a teraz chce inaczej.  

Radna Mateusz Leszczyński – to teraz wyjdziemy na durniów jak my się zgodzimy na to.  

Radna Halina Bardadin – to jest niepoważne. 

Radna Mateusz Leszczyński – pewnie, że jest niepoważne. Miesiąc temu inaczej, a teraz inaczej.  

Radny Ignacy Janczuk – ta uchwała jest tylko do końca roku tak jak mówię jeszcze 6 - 7 miesięcy. 

Następnym razem niech się zastanowi czy chce więcej ,czy chce mniej.    

Radna Ewa Szydłowska – proszę Państwa to jest tylko dowód na to, że powiem kolokwialnie 

„rozpieszczone panie dyrektor”.  

Radna Halina Bardadin – powinna się zastanowić na samym początku, jeżeli wnioskuje nam o 

obniżenie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę o uwagę ja przeczytam, Państwo 

zadecydujecie odrzucenie, czy przyjęcie.  

Uchwała Nr XIX/75/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada zmieniająca Uchwałę Nr 

XXXIII/191/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska 

kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Kornica. 

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 0, głosów 
przeciwnych było 11, głosów wstrzymujących się było 2. Uchwałę dołączono, jako załącznik do 
protokołu.  

 
Uchwała została odrzucona.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – następną uchwałę mamy dotycząca proszę Państwa 

naszej biblioteki. Ewa biblioteka teraz ja wytłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to proszę Państwa, że my 

cały czas operowaliśmy w statucie biblioteki kierownikiem biblioteki, natomiast ma być dyrektor. I w tej 

chwili wprawdzie to by nam nie zmieniało, panie nawet od wojewody to przyjęły, ale nikt nam nie 

zagwarantuje, że na przykład za 2 lata się nie zmieni i nie będziemy musieli tego prostować. Więc 

lepiej to wyprostować w tej chwili. Jak macie porównanie z tym poprzednim to większej zmiany nie 

ma, tylko po prostu tam gdzie się mówi o kierowniku mówi się w tej chwili o dyrektorze, Dyrektor 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kornicy. Rozumiem, że nie macie Państwo uwag?  

Uchwała Nr XIX/76/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada zmieniająca Uchwałę w 

sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej i nadania jej statutu.  

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 13. 
Przeciwnych oraz wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono, jako załącznik do 
protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę Państwa podania w tej chwili. 
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Radna Ewa Szydłowska – nie teraz sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w 
Nowej Kornicy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to podania. 

Radna Ewa Szydłowska – a, to są podania. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bo to jest projekt. 

Radna Ewa Szydłowska – no to podania, czy projekty uchwał? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jest podanie pani Hanny Boś i projekt.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale to jest inna działka, w Starej Kornicy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo mamy projekt uchwały 494/2 o pow.   0,14 ha. 
Jest wniosek pani Hanny Boś o taka działkę 494/2. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę Państwa mamy projekt w Starej Kornicy 
działka nr 442/2. A co to za działka? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – stara gmina.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie, Stara Kornica. 

Radna Halina Bardadin – niezabudowana, gmina jest działką zabudowaną.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a no właśnie to jest droga, którą będziemy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – kosztorys już został uruchomiony tutaj właśnie na wytyczenie bo 
geodeci  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a sąsiedzi się zgodzili? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Radny Leszek Muszyński – droga to jest działka nr 442/2? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja przełożyłam, weź drugą Ignacy.  

Radna Halina Bardadin – o której rozmawiamy teraz? 

Radna Ewa Szydłowska – o drodze.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – poszukajcie projektu uchwały na działce 442/2 o powierzchni 
0,3905 ha i to jest ta droga 

Radna Halina Bardadin - na OMYĘ? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to jest droga o której dyskutowaliśmy bo oni mają po 
dwóch stronach drogi działki, kopalnie i zakład. Prosili, żeby mogli kupić od nas i połączyć. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  żeby mieli cały ciąg.   

Uchwała Nr XIX/78/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 listopada w sprawie zamiaru 
sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starej Kornicy.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to jest uchwała intencyjna? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  intencyjna, tak.  

Radny Ignacy Janczuk – tylko, że tej uchwały nie było na komisjach.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no właśnie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale był temat  

Radna Halina Bardadin – ale wcześniej na komisji poruszany był temat drogi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale ostatnio tego nie było. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pismo było. 

Radna Halina Bardadin – było podanie na komisjach.  

Radny Ignacy Janczuk – to teraz była komisja mogliśmy to rozpatrywać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – mogliśmy, teraz by było krócej, to prawda. Znaczy 
tutaj zgodziliśmy się na to jak najbardziej, że jeżeli nie będzie protestów sąsiadów. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – są oświadczenia, się zgadzają. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – są, na piśmie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radny Mateusz Leszczyński – mam pytanie jaka jest cena tych dwóch nieruchomości? 

Radna Halina Bardadin – no właśnie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo tak jak ustawa mówi jest to intencyjna, że tak 
powiem uchwała. nie ma jeszcze dokonanego ostatecznego podziału. To będzie tak samo, jest pan 
Tadeusz ten proces będzie trwał ileś czasu. Przywołuje panie Tadeuszu jeżeli chodzi o te wytyczenie 
drogi w Rudce, pomijając te skargi pana on nie chciał, ale to też proces trwa. Oni jak już zaczną robić 
te inwestycje i je wdrażać, a my uruchomimy teraz to oni będą mieli jeszcze na pół roku temat 
oddalony. Oni już w tej chwili robią projekty, dokumentacje obiektu.  

Radna Ewa Szydłowska – ale zaraz czy ja się przesłyszałam, ale żadna kwota nie padła?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak bo jeszcze nie było operatu, operat będzie dopiero.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wójt powie jasno, że co? Musimy to wycenić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Będzie wycenione przed sprzedażą.  

Radna Ewa Szydłowska – i my mamy uchwałę podjąć przed wyceną? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest intencyjna tylko o zamiarze, uchwała będzie końcowa.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – żeby oni mogli ruszyć z tymi działaniami.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Proceduralnie to dokumentacja, to projekty to będzie 

intencyjna uchwała, że oni tutaj robią, rysują na tej wąskiej drodze słupki, nie słupki. Szanowni 

Państwo chodzi o to, ta droga ma nie wiem 1 km, chodzi o sprzedaż 600 m. gdzie od drogi tej 

granicznej od Koszelówki zostaje, bo tam Państwo mają pola prywatne po lewo i po prawo. Ja to 

pokazywałem na mapie.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy na pewno nie będziemy firmie utrudniali.  

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 13. 
Przeciwnych oraz wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono, jako załącznik do 
protokołu 

Radny Leszek Muszyński – jeszcze do tej sprzedaży, żeby tak nie było  jak w większości teraz 
wychodzi, że my ustalimy cenę, a on powie, że nie kupuje, bo jemu za drogie jest. Tak jest z 
podatkami czy z czym innym. To dochodzi do paradoksu, gmina traci duże pieniądze na tym. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo teraz robione są operaty, są takie zasady, jest 
zgoda jest uchwała, ale wójt zawsze mówi o rozstrzygnięciu, jest operat. Będzie na to operat jak już 
droga będzie podzielona na 400 m., na 600, wtedy dopiero zlecę osobie która szacuje żeby wyceniła.  

Radna Halina Bardadin – tylko panu Leszkowi chodzi, o co innego. Jak się okaże, że ta droga będzie 
wyceniona dla firmy, a oni stwierdzą, że jest za droga, nie zechcą tyle pieniędzy zapłacić. 

Radny Leszek Muszyński - znowu będziemy stali przed dylematem, żeby opuścić bo jest za drogo.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo to pismo było 3 - 4 miesiące temu w tej kwestii, 
firma jest tym zainteresowana żeby mieć ciąg komunikacyjny bo działki sąsiadujące, a dzieli ta droga 
wąska dla nich i ze względu na proces uruchamiania tego zakładu. Oni sami się zwrócili, tak że firma 
ta, powiem Państwu inaczej na pewno przystanie do przetargu i na pewno zapłaci tak jak będzie 
wycenione. To tylko tyle mogę powiedzieć. Nas obowiązuje w przetargu pierwsze wywołanie, cena 
operatu szacunkowego.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy jeszcze jakieś uwagi, co do tej sprzedaży 
przyszłej? Przechodzimy dalej.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała podanie pani Hanny Boś z dnia 10.11.2015 r. 

odnośnie sprzedaży działki nr 494/2 położonej w Nowej Kornicy. Podanie stanowi załącznik do 

protokołu. Temat znamy bo pan Jarek ostatnio na radzie to poruszył.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo dla uzupełnienia, bo wtedy informowałem już 

jest podanie tej pani, która do tej pory korzystała. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron także 

temat, jeżeli chodzi o lokatora w tej chwili nie istnieje.  

Radny Ignacy Janczuk – ale rada nie podejmowała decyzji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie.  

Radny Ignacy Janczuk – o sprzedaży, a jest uchwała już.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – podanie powinno być na komisje.  

Radny Ignacy Janczuk – czemu to się tak odwrotnie robi? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale to było wcześniej na sesji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a możemy w tej chwili czy na komisjach, czy na 

radzie możemy porozmawiać. Jeżeli nawet uchwały nie będziemy podejmować. Czy Państwo macie 

jakieś uwagi?  

Radny Ignacy Janczuk – tak, jak było rozmawianie wcześniej, że tamta działka już od dłuższego 

czasu ktoś ją chciał kupić, nie? Jedyna działka centralna jeszcze tutaj w gminie miała pozostać w 

gminie. Tutaj pan Jarek twierdzi, że ma parkingu za mało czy tam coś to można jemu udostępnić tą 

działkę na stworzenie parkingu. Ale mi się wydaje, że działkę centralną to powinna gmina mieć.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wiecie Państwo budowanie na nieswoim to też nie 

jest rozwiązanie.  

Radna Halina Bardadin – też nie możemy pozbywać się wszystkiego. Wszystko wyprzedamy i co 

przyjdzie. Wójt też może być jeszcze parę kadencji, może nie być. Przyjdzie następny zechce mieć 

jakąś pomysł, także tutaj 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no zgadzam się.  

Radna Halina Bardadin – nie możemy się wyzbywać wszystkiego.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę Państwa zgadzam się, a jaki mieli byście 

pomysł na wygospodarowanie tej działki?  

Radna Halina Bardadin – nie mówimy o sobie, ewentualnie o przyszłym, bo my też nie będziemy 

wiecznie, nasi następcy.  

Radny Ignacy Janczuk – to może być działka, gdzie może powstać każda niemal 

Pani Hanna Boś – no na przykład co? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo tam może powstać to co jest zapisane w planie 

przestrzennym zagospodarowania, tak pani Aniu? 

Pani Hanna Boś – to jest działka przemysłowa nie wiadomo, jaki będę płaciła podatek od niej, 

niemały.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wiecie jak wyglądały te magazyny zanim Państwo 

Boś tam z działalnością przeszli no to wszyscy doskonale wiemy to ruina której  należało się wstydzić. 

A że Państwo chcą się nadal rozwijać i inwestować, oni na pewno będą zarabiali pieniądze, pan 

Jarek mówił o jakiejś myjni więc z korzyścią dla Kornicy z czymś czego u nas jeszcze nie ma.   

Radna Ewa Szydłowska – w centrum myjnia oprócz tego, że zatrudni, tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zatrudni, będzie płacił podatki.   

Radna Ewa Szydłowska – stoi piękny pomnik i ma obok być myjnia?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to na pomniku nie będzie stała.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo wracając do tego tematu to było na sesji 

wcześniej ja zgłosiłem, że tak powiem Państwo mówili była dyskusja.  

Radna Halina Bardadin – sprzedaje się tylko raz. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja uważam, że tam sprzedać, a kupić to co tutaj pani 

proponowała. I ten plac rozszerzyć to jest naprawdę warte zainteresowania.  

Radny Ignacy Janczuk – ale ta działka, a tamta, lokalizacyjnie to są dwie różne rzeczy. 

Pani Hanna Boś – ja bym uważała, że tutaj jest centrum bardziej gdzie jest gmina i szkoła, niż tam.  

Radny Ignacy Janczuk – nie to, że my jesteśmy jakimś żeby pani nas źle nie zrozumiała  

Pani Hanna Boś – mi najbardziej zależy na parkingu, bo jest za ciasno.  

Radny Ignacy Janczuk – ja myślałem, że na zasadzie dobro sąsiedzkim jest pewna kwestia 

rozwiązania, ja tak uważam. Musicie też zrozumieć, że my tu sprzedajemy wszystko.  
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Pani Hanna Boś – tak jak w każdej gminie.  

Radny Ignacy Janczuk – po nas też będą następni. Świat cały czas stawia nowe wyzwania, trzeba 

budować, zmieniać, staramy się żeby w każdej wsi pozostał choćby jeden plac jakiś centralny, żeby 

po nas, bo my jesteśmy tylko na chwilę, będzie inna rada, będą inni wójtowie. Może będzie jakiś inny 

pomysł, jeśli jest potrzeba do stworzenia Państwa parkingu to myślę, że gmina może się dogadać. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to co wydzierżawić to? 

Radny Ignacy Janczuk – ale ja nie wiem teraz co zrobić. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – skoro proponujesz parking nikt na trawę nie będzie 

wjeżdżał to trzeba utwardzić.  

Radny Ignacy Janczuk – ten budynek, albo go wyremontować, albo rozebrać i sprzedać bo ludzie 

kupią taki budynek.  

Pani Hanna Boś – budynek nam nie jest potrzebny, możecie go sprzedawać.  

Radny Ignacy Janczuk – zrównać z ziemią, wypielęgnować, dać część placu na parking, a resztę 

niech by było przez jakiś czas.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ten budynek stoi, tam ta pani mieszkała tam 

byliśmy, on tam wygód nie ma, on będzie dalej niszczał. Tak jak Państwo pamiętacie dobrze, że 

Państwo Boś kupili magazyny. My mieliśmy dwa GS „SCh”, też na radzie mówiliśmy o tym 

pierwszym, dobrze, że się znalazł kupiec. Osoby, które prowadzą działalność to niestety, ale płacą do 

nas podatki. Płaci się od gruntu, działka przemysłowa to jest inny podatek, budynek tak samo. Na 

naszym terenie nieruchomości nigdy nie będą miały jakiś zawrotnych  cen. W tej chwili gdybyśmy 

mieli pod inne rzeczy to też nasze środowisko miejscowe ani nie będzie bumu na nieruchomości ani 

nie będzie bumu na wynajem pomieszczeń.  

Radna Ewa Szydłowska – a skąd wójt wie? 

Pani Hanna Boś – ale tam jest tak jak wójt mówi, bo ja miałam pomieszczenia, wynajmowałam 

przewinęły się dwie firmy i też mi nie pozapłacali szczerze mówiąc.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tutaj na PKS-ie stoi jeszcze jeden.  

Radna Halina Bardadin – ale panie wójcie my też nie możemy, wszystko sprzedajemy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie.  

Radna Ewa Szydłowska – panie wójcie jeżeli my byśmy byli właścicielami, prywatna firma to tak 

sprzedajemy, bo to jest ekonomicznie uzasadnione. Ale my nie zapomnijmy, że my jesteśmy gminą i 

reprezentujemy mieszkańców. I się naprawdę pozbywać wszystkiego.  

Radna Halina Bardadin – pozbywać wszystkiego, tak nie możemy.  

Radna Ewa Szydłowska – niepoważnie też.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to znaczy, nie pozbyłem się działki tutaj pod „Dwójką” walczyłem 

do końca w sądzie i teraz mamy tą „Dwójkę”, pawilon, budynek i tam ileś metrów.  

Radny Ignacy Janczuk – niech pan już skończy z tym. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę. 
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Radna Ewa Szydłowska – no musimy podejść pamiętajcie nie jak firma, tylko jak gmina. A my 

reprezentujemy mieszkańców, a się mówi, że gmina wysprzedaje swoje działki. To tak jakoś, może 

przyjdzie nowa osoba, nowi radni bardziej przedsiębiorczy, jeżeli oni zdecydują sprzedaż no to tak.  

Radna Halina Bardadin – my nie musimy już możemy jeszcze poczekać, nie musimy się spieszyć ze 

sprzedażą.  

Radna Ewa Szydłowska – też musimy rozpatrywać tak,  Państwo Boś to jest bardzo dobry 

przedsiębiorca i o nich trzeba dbać, ale  

Radny Ignacy Janczuk – jako pomoc sąsiedzka możemy część działki przeznaczyć na parkingi. Tutaj 

co jest przejazd między budynkiem, a tą działką to możemy na całej szerokości. Nie na waszej 

drodze tylko na działce gminnej stworzyć załóżmy pięć metrów czy siedem parkingu.   

Pani Hanna Boś – ktoś tam przyjdzie, coś tam zechce zrobić no to wiadomo, że ja z tego nie będę 

korzystała, ktoś tam mi nie pozwoli.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeżeli nawet byśmy zadecydowali, że ona trafia do 

sprzedaży to przecież jest procedura przetargowa wcale nie jest powiedziane, że Państwa by ktoś nie 

przelicytował.   

Radna Halina Bardadin – chodzi o to że nie możemy wyzbywać się wszystkiego. Wiem, że będzie 

przetarg, nie chodzi absolutnie o to, czy to ta osoba chce kupić, czy nie, żeby w ogóle nie 

sprzedawać.  

Radny Ignacy Janczuk – wiadomo, że jakby kiedyś doszło do sprzedaży to jest logiczne że by to kupił 

sąsiad. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeżeli chodzi o zmiany w ustawie to ja nie wiem jakie 

działki o takie. Ale w prawie rolnym jest tak, od 2016 bardzo komplikują sprawy ze sprzedażą i 

kupowaniem, bo najpierw ARR, potem sąsiad, a dopiero potem ten, jeżeli się nie zgłoszą chętni.  

Radna Halina Bardadin – ale zaraz, rozmawiamy o tej działce konkretnej czyli ta działka jest, z tego 

co ja tutaj zrozumiałem to nie jest działka przeznaczona  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a no właśnie, dlatego mówię, że w sprzedaży 

ogromne zmiany się szykują. A to działka u nas w planie zagospodarowania przestrzennego, jako 

działka pod usługi przemysłowe.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – doprecyzowane jakiego rodzaju działania  

Radny Stanisław Maciejuk – ja uważam żeby to sprzedać i się zastanowić nad tą działką sąsiednią.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tu pani zgłaszała się do nas, że chce to sprzedać i to 

jest naprawdę, nie można nie kupić tutaj.   

Radny Stanisław Maciejuk – tam gmina nie będzie miała żadnych korzyści z tego.  

Pani Hanna Boś – to jest mało działki. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 0,14 ha.   

Pani Hanna Boś – budynek stoi w pasie drogowym, no to już sporo pasu drogowego, także  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę Państwa, więc tak, żeby nie przedłużać, nie 

biorę pod uwagę uchwały w tej chwili. 
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Radny Wojciech Baj – czy to musi być podjęte? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie. 

Radna Halina Bardadin – musimy dzisiaj? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie musimy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, przecież Państwo złożyli to podanie z dziesiątego.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy to już po tym na komisjach, no na komisjach 

tego nie miałam.  

Radna Halina Bardadin – komisje mieliśmy 16, a podanie, kiedy zostało złożone? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – 10.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 10 wpłynęło. 

Radna Halina Bardadin – ale jak już była komisja powinniśmy tą sprawę dyskutować na komisji bo 

podanie już wpłynęło do gminy. Na komisji sprawa nie została przedstawiona to za szybko żeby się 

zdecydować.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – słuchajcie Państwo jaką podejmujemy decyzję 

będziemy głosowali, czy odłożymy do stanowienia się? 

Radna Halina Bardadin – do zastanowienia się.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do zastanowienia. 

Ogłoszono 10 minut przerwy. 

Po przerwie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę Państwa mamy jeszcze podania. Pani 

Magdaleny Kondratiuk podanie do nas pisała o to mieszkanie, które wynajęliśmy. 

Radny Mateusz Leszczyński – dostała odmowne.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i napisała drugi raz podanie do nas. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała podanie Pani Magdaleny Kondratiuk z dnia 

03.11.2015 r. z prośbą o przyznanie mieszkania znajdującego się w Domu Nauczyciela w 

Kobylanach, gdy będzie ono wolne. Podanie stanowi załącznik do protokołu.  

Radny Mateusz Leszczyński – ja bym prosił, że gdy będzie odpowiedź na to pismo, jeżeli będzie 

pozytywnie, że jak tylko się zwolni mieszkanie. Nie dajmy jej odpowiedzi, że nie, nie dostanie, tylko 

jak się zwolni. Tak samo, gdy napisała podanie, gdy będzie wolne.  

Radna Ewa Szydłowska – zaraz, bo jest jeszcze jeden aspekt, proszę to drugie przeczytać podanie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeżeli chodzi o Kobylany to od razu mamy też 

podanie pani Katarzyny Szylar, której przyznaliśmy to mieszkanie w Domu Nauczyciela tej pani 

odmawiając, z prośbą o zwrot kosztów podstawowych materiałów użytych na potrzeby remontu 

mieszkania. Podanie stanowi załącznik do protokołu. A czy pani jak oglądała to mieszkanie to 

widziała, co wynajmuje? 

Radna Halina Bardadin – co wynajmuje, musiała widzieć.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie widziała, 

Radna Halina Bardadin – wynajęła w ciemno mieszkanie, nie wiedząc, w jakim jest stanie? Nie 

wierzę.  

Radna Ewa Szydłowska – każdy, kto wynajmuje koszty robi na własny rachunek nigdy nie było 

podania o zwrot kosztów. Na własny koszt.   

Radna Halina Bardadin – nie wierzę w to, że wynajęła mieszkanie nie będąc tam.   

Radny Mateusz Leszczyński – a ja mam takie pytanie, wymaga remontu no w porządku, gdzie są 

pieniądze za wynajem mieszkań? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest czynsz, wszystkie remonty zgodnie z umową bieżące, tak 

jak w umowie pisze naprawia, robi użytkownik.   

Radna Halina Bardadin – a możemy przedstawić umowę 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jest umowa użyczenia czy dzierżawy do końca grudnia 15 roku 

umowa się kończy, albo gmina, gmina musi dokonać pewnych czynności. Umowa się kończy, jest 

przedłużenie, jest wniosek do rady i rada podejmuje opinię, że dalej wynajmuje tej samej osobie. 

Jeżeli jest umowa dzierżawy to przekazanie kluczy robi się protokołem.  

Radny Mateusz Leszczyński - ale nikt nie sprawdza te mieszkania przed wynajęciem i po wynajęciu? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – te mieszkanie wynajmował poprzedni lokator górę i dół, na które 

gmina wyrażała zgodę, żeby użytkował jedno mieszkanie i drugie. I on miał klucze do jednego i do 

drugiego mieszkania.  

Radna Halina Bardadin – mam pytanie, ta pani kiedy przyjęła to mieszkanie?  

Radny Mateusz Leszczyński – przepraszam mogę przerwać, mam taką propozycję. Jeżeli dla tej pani 

wyremontujemy, czynsz do góry podniesiemy o 200 zł.  

Radna Halina Bardadin – kiedy ta pani przejęła to mieszkanie? Kiedy ta pani otrzymała klucze do 

tego mieszkania? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, przecież ja tam nie byłem do momentu, kiedy 

trwała umowa z panem Jackiem Flisem on miał klucze do obu mieszkań. Tutaj było podanie 

wcześniej, zostało uchylone. Umowa panu Jackowi się skończyła nie wystąpił o przedłużenie. 

Poprosiłem pracowników, co dalej będzie, no to jest logiczne umowa się kończy, nie pamiętam 30 

września trzeba zapytać pana, czy będzie dalej użytkował. Nie, nie będę użytkował, więc pojechali 

pracownicy dokonali odbioru, wzięli klucze, jak wzięli klucze do odbioru przekazali osobie następnej, 

której zgodnie z uchwałą zostało przeznaczone. I poszła do tego mieszkania zobaczyła, jaki jest stan. 

Z tego tak wynika.  

Radna Halina Bardadin – i zobaczyła, jaki jest stan i widziała to mieszkanie przed podpisaniem 

umowy?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tłumaczę pani, nie. Klucze do tego mieszkania miała osoba, która 

umowę podpisaną miał, pan Jacek górę i dół.  

Radna Halina Bardadin – no tak, ale czy ta pani widziała mieszkanie, proste pytanie.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. To trzeba jej zadać ale nie sądzę żeby widziała. Pan Jacek 

miał klucze na górę i na dół. A czy pisząc podanie w czerwcu to zwracała się pokaż mi ja zobaczę to 

mieszkanie, nie wiem, nie pytałem o to. 

Radna Ewa Szydłowska – panie wójcie ja mam pytanie, osoby które wynajmują właśnie takie 

mieszkania które należą do gminy, czy to się stosuje, że zwracamy im za koszty remontu bo za mojej 

tu obecności to jest pierwsze podanie. A wiem, że tacy ludzie mieszkają, wynajmują i robią remonty 

na własny koszt.    

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bieżące, tak jest napisane w umowie. Jeżeli chce osoba dokonać 

jakiś zmian w majątku trwałym wtedy musi zapytać właściciela, czy wyraża na to zgodę. Czyli mówiąc 

krótko, chce przesunąć ścianę, chce coś tam innego zrobić, co się wiąże z wartością trwałą. 

Radna Ewa Szydłowska – ale tutaj nie ma o przesunięciu ściany. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale są wanny, umywalki, a to już jest jako element stały.  

Radna Ewa Szydłowska – czyli komu gmina pomogła w sfinansowaniu takiego remontu? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja jak jestem już 5 rok nikomu nie finansowaliśmy wydatków 

związanych z utrzymaniem mieszkań, czy to w Kobylanach, gdzie jeszcze wynajmujemy, a ośrodek 

zdrowia.  

Radna Ewa Szydłowska – Wólka Nosowska. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Wólka, tak. Tak pani Aniu nie było żadnych nakładów, jeżeli chodzi 

o remont. Nakład był na przykład w Wólce wysłałem chłopców, malowaliśmy klatkę schodową. 

Radna Ewa Szydłowska – klatkę schodową, nie mieszkanie. 

Radny Mateusz Leszczyński – jaki jest czynsz wysokości? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no skąd, no klatkę schodową, dojście. Czynsz trzeba sprawdzić 

myślę, że może 150. 

 Radny Mateusz Leszczyński – a nie 100 zł? 

Radna Halina Bardadin – nikomu nie zwracaliśmy, dlaczego mamy tutaj zwracać? 

Radna Ewa Szydłowska – ja też bym chciała mieszkanie, remont, ale musiałam wziąć kredyt.  

Radna Ewa Szydłowska opuściła posiedzenie sesji o godzinie 11:30.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – już Państwu mówię, jaka jest stawka na dzień dzisiejszy. Tam jest 

parter i góra mieszkanie parterowe, za mieszkanie parterowe czyli dół 162,50 zł, a za piętro jest 

179,73 zł. 

Radna Halina Bardadin – jaka jest powierzchnia tych mieszkań? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powierzchnia, różnica jest taka, że góra ma o kilka metrów większe 

pomieszczenie.  

Radny Mateusz Leszczyński – około 60 m.  

Radna Halina Bardadin – i rozmawiamy o mieszkaniu na parterze, czy na górze? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo obecnie umowa z panem Jackiem Flisem jest 

zawarta na mieszkanie jedno, 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale nie mówmy o Jacku tylko o tym drugim. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ta umowa, której pan Jacek mieszka,  

Radna Halina Bardadin – mnie chodzi tylko o to mieszkanie, które jest tej pani, omawiamy podanie tej 

pani. Czy to jest parter?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – góra piętro. 

Radna Halina Bardadin – o tym mieszkaniu rozmawiajmy, nie mieszajmy tamtego.  

Radny Mateusz Leszczyński – to zmniejszmy tej pani czynsz do 100 zł i sama niech koszty remontu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jak Państwo ustosunkujecie się do tego podania? 

Radna Halina Bardadin – ja powtórzę się jeszcze raz, nie wierzę, że wynajmując mieszkanie osoba 

nie widzi tego mieszkania przed podpisaniem umowy. I żeby nie widziała ta pani, w jakim jest to 

mieszkanie stanie i nie widziała, co przyjmuje.   

Radny Mateusz Leszczyński – mam pytanie, czy kiedykolwiek było takie podanie, czy nie? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie, ja przynajmniej nigdy nie, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak opowiadałem jestem piąty rok, nikt z mieszkańców tylko, 

którzy wynajmują mieszkania będący własnością gminy nie zwracał się o jakieś tam wydatki bieżące 

na remont i utrzymanie.  

Radny Mateusz Leszczyński – jest proste rozwiązanie jak się nie podoba niech nie wynajmuje. Jest 

chętna na to miejsce.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – kiedyś historycznie pani Ania by musiała szukać przy tych 

mieszkaniach były nakłady typu farba, odświeżenie i inne rzeczy. Ale to z 10, 15 lat temu było.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – panowie jak uważacie?  

Radna Halina Bardadin – ta pani pracuje w gminie, nie możemy lekką ręką wydawać pieniędzy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wracamy do podania pani Urszula Daniluk z dnia 

15.10.2015 r. w sprawie wyceny lokalu mieszkalnego 201/2 usytułowanego w budynku Ośrodka 

Zdrowia w Starej Kornicy wraz z garażem. Podanie stanowi załącznik do protokołu.  

Radny Ignacy Janczuk – ale to już było. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – było ale nie odpisaliśmy tej pani no bo nie podjęliśmy 

żadnej decyzji, czy my w ogóle myślimy o sprzedaży takiego mieszkania jednego w tym naszym 

budynku. No właśnie, trzeba by odpisać.  

Radny Ignacy Janczuk – no myślę, że to nielogicznie, bo przecież to, albo sprzedawać wszystko, albo 

nic. Trzeba całkiem inny czynsz naliczć i to wszystko to jest cała machina innych spraw.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – znaczy te mieszkania są płacone inaczej niż Ośrodek Zdrowia, bo 

ośrodek zdrowia ma inną uchwałę.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale stanowi jedną całość.  

Radna Halina Bardadin – mieszkań, nie powinniśmy sprzedawać. Musimy mieć jakieś mieszkanie w 

razie zdarzenia losowego.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy nie było głosowania, ale negatywnie się do 

remontu wypowiedzieliśmy. Jeszcze tak Łukasza nie było na tej sesji gdzie wnioski do budżetu żeśmy 

składali, więc na piśmie jak już wrócił to złożył.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała wniosek do budżetu gminy Stara Kornica na 

2016 rok z dnia 29.10.2015 roku. Wniosek stanowi załącznik do protokołu. To dołączymy do tych 

wszystkich wniosków, które były do budżetu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała opinię z dnia 18.11.2015 roku.  Mazowieckiej 

Izby Rolniczej do projektu uchwały Rady Gminy Stara Kornica w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2016 r. Opinia Stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała pismo z Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 

7.10.2015 roku, w sprawie nieodpłatnego przeniesienia praw z udziałów w Spółce PKS w Łosicach 

Sp. z o.o. na rzecz nabywcy tj. Powiatu Łosickiego. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja jeszcze taka ważną sprawę mam pani Adriana 

nam tutaj naświetli, bo my nie podjęliśmy do tej pory decyzji, co do śmietniska. Rozmawiamy o tym, 

odkładamy. 

Radna Halina Bardadin – wysypisko? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – składowiska już zamknięte. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zamknięte jest, ale my uchwał nie podejmowaliśmy, 

ani o sprzedaży, ani o rekultywacji, ani o czymkolwiek. 

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – rozmawiałam przed chwilką z Urzędem 

Marszałkowskim, bo dzwoniłam, do końca roku mamy czas żeby złożyć wniosek o zamknięcie tego 

składowiska. Ale żeby zamknąć składowisko to trzeba zrobić całą dokumentację, więc my się nawet 

nie wyrobimy. Po tym czasie gmina nie może władać tym składowiskiem, żeby je zamknąć musimy 

przekazać jakiejś spółce, która przez 30 lat nie będzie tego wysypiska utrzymywać, to jest na takiej 

zasadzie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to się zmienia od 1 stycznia.  

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – od 1 stycznia zmieniają się przepisy, że gmina nie 

może zamknąć, bo to musi być spółka tylko do końca tego roku mamy jeszcze czas. 

Radna Halina Bardadin – wcześniej już to wiedzieliśmy tylko  

Radny Ignacy Janczuk – a Urząd Marszałkowski  

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – Urząd Marszałkowski powiedział, żeby zamknął sam 

składowisko. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zostało zamknięte i nie można przyjmować.  

Radny Ignacy Janczuk – jakby przejął Urząd Marszałkowski i zamknął sam 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale koszty będą wyższe, na pewno wyższe niż byśmy 

sami zamknęli.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, pani przewodnicząca tak jak pani podała, 

wyraźnie pisze, że władać może tylko podmiot, spółka, a nie jednostka samorządowa, czy podmiot, 
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czy to marszałek, czy to nawet Minister Ochrony Środowiska. To musi być podmiot tak jak w tej chwili 

nie może był już trzymać zbierać samemu śmieci bo przeszło że musi być wszystko 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale to my wszystko wiemy, tylko chodzi o to jak to 

rozstrzygnąć, żeby to najlepiej było.  

Radna Halina Bardadin – wiedzieliśmy o tego typu sprawach, tylko teraz żeby zamknąć, tylko już 

teraz nie możemy, bo nie mamy czasu, tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – uchwałę o zamknięciu możemy zawsze podjąć.  

Radna Halina Bardadin – już się nie wyrobimy, temat już jest poruszany od dawna. I sprawa została 

po prostu, żebyśmy wcześniej to omawiali, mieli byśmy szanse jeszcze 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – przesuwamy, przesuwamy, a omawialiśmy nie tak 

dawno i też nie podjęliśmy żadnej decyzji.  

Radna Halina Bardadin – decyzji nie podjęliśmy i teraz już ta drogę mamy zamkniętą, bo nie możemy 

już teraz.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no nie koniecznie. 

Radny Ignacy Janczuk – jak będzie rozpoczęty proces.  

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – musi być złożony wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego, ale oni nam nie gwarantują, że oni w tym roku się wyrobią, bo mają bardzo dużo 

wniosków.  

Radny Ignacy Janczuk – moje pytanie jest takie, czy jak będzie w toku ta procedura, czy może ona 

będzie mogła trwać dłużej niż do 1 stycznia, czy nie? 

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – nie wiem.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – koniec końców trzeba to szybko podjąć w tym 

temacie, bo naprawdę będzie bieda.  

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk –  wniosek jest w załączniku, a te załączniki to jest cały 

proces rekultywacji składowiska. Zrobić rekultywację to trzeba zrobić zapytanie ofertowe na całą 

dokumentację, ktoś musi dokumentację zrobić, musi być przetarg na to. Tego się nie przeskoczy tak 

szybko.  

Radny Mateusz Leszczyński – a jeżeli będą zaczęte, przykładowo. 

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – trzeba uchwałę podjąć o zamknięciu składowiska. 

Radny Mateusz Leszczyński – czy jak podejmiemy uchwalę w tym roku 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale coś zacząć trzeba.  

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – oni w Urzędzie Marszałkowskim też do końca nie 

wiedzą.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bo przepisy odnośnie składowisk do zamknięcie to 

się zmieniają bardzo szybko, nawet dwa razy w roku.  

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – na razie jest tak, a później może się coś zmieni, oni 

też nie wiedzą.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, bo teraz jeszcze chwilę z panią skarbnik 

rozmawiam, zamknięcie to nie jest, że zamykamy, zamknięcie to jest tak jak pani mówi, najpierw, że 

trzeba dokonać rekultywacji, po skończonej rekultywacji następuje zamknięcie, tak pani Adriano.  

Radny Ignacy Janczuk – nie ono zamknięte jest teraz.  

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – ono jest nieczynne. Zamknięte to ono będzie w 

momencie, kiedy złożymy wniosek z całą dokumentacją i Urząd Marszałkowski wyda nam decyzję o 

zamknięci składowiska.  

Radny Ignacy Janczuk –zamknięcie nastąpi po rekultywacji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie.  

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – wydadzą decyzję o zamknięciu i dopiero wtedy będzie 

rekultywacja.  

Radna Halina Bardadin – to jest odwrotnie jak wójt powiedział.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to trzeba podejmować uchwałę, 

Radny Mateusz Leszczyński – to trzeba podejmować uchwałę jak najszybciej.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jak najszybciej.  

Radna Halina Bardadin – tak tylko, że tutaj jak pani Adriana powiedziała z tą dokumentacją możemy 

się do końca roku nie wyrobić.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak tutaj pani mówi, że trzeba uruchomić proces rekultywacji. 

Trzeba znaleźć osobę, która zrobi projekt i dokumentację. Dokumentację nie wiem do powiatu czy 

gdzieś to trzeba złożyć. Czy do Wojewody, żeby zatwierdzili. 

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – rekultywację to się pewnie uzgadnia z jakimiś 

instytucjami z WIOŚ pewnie, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – o może to być z Mińskiem delegaturą.  

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – wszystko zależy od tego, jakie składowisko. Jakie jest 

wypełnienie, ile trzeba będzie zasypać, ekspert może to wiedzieć.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ani ja ani pani tak jak tu widzicie, całe koszty 

przedsięwzięcia poznamy dopiero wtedy jak będzie zrobiony proces rekultywacji. 

Radny Mateusz Leszczyński – ale jeżeli w tym roku tego nie zaczniemy to koszty nam wzrosną razy 

dwa.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dlaczego? 

Radny Mateusz Leszczyński – bo jakby załóżmy Urząd Marszałkowski nie będzie się pieścił z firmami 

tylko z gruber rury zrobi i podziękuje.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – rożnie może być.  

Radny Mateusz Leszczyński – stawki zrobi Warszawskie będzie nie 330.000,00 zł tylko 600.000,00 

zł, albo i więcej.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo w protokołach jest zapisane, temat był 

zgłaszany, dobrze, że pani przewodnicząca to wniosła. Bo przecież ja zobowiązywałem tą panią, 
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pracowników szukaliśmy mówiliśmy. Przecież ja mówiłem, że to może być półtora, trzy miliony na 

rekultywację. To przecież takie dane to pani ściągała.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to znaczy szacunkowo do Urzędu Marszałkowskiego 

wysyłaliśmy, bo oni nas pytali, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to się robi różne ankiety  

Radny Mateusz Leszczyński – dobrze uchwałę podjąć w tym roku niż w przyszłym roku i coś z tym 

robić bo później koszty wzrosną.  

Radny Ignacy Janczuk – być może zostawić tamten temat jak jest i trzeba czasu. Urząd 

Marszałkowski zamknie. 

Radna Halina Bardadin – i co? 

Skarbnik Anna Blondyk – ale będzie nas obciążał kosztami.  

Radna Halina Bardadin – jest jeszcze druga opcja pani tutaj Adriana przedstawiła, 

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – można przekazać spółce, ale kto weźmie?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to jest do zastanowienia, bo spółka po 1 stycznia 

2016 roku będzie zarządzać. Może być.  

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – możemy utworzyć spółkę, ale przez 30 lat ta spółka 

musi istnieć. Bo musimy przez 30 lat rekultywować i ta spółka będzie musiała koszty ponosić.  

Radny Ignacy Janczuk – same koszty, żadnych zysków.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie to tak jak mówiłem wcześniej po 1 stycznia 2016 roku już 

zamknąć, rekultywować może tylko podmiot prawa handlowego.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a przekazać?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo przekazać nie wiem, tak jak mówiłem podjąć 

uchwałę o przekazaniu odpłatnym, czy nieodpłatnym wtedy szukać podmiot który się zechce tym 

zająć, ale tak jak mówiła pani Adriana nie bardzo ktoś to weźmie, bo nasze wysypisko nie ma 

pozwolenia zintegrowanego, żeby dalej eksploatować to teraz tak prawo mówi wszystkie składowiska 

muszą mieć pozwolenie zintegrowane. Pani Adriano pozwolenie zintegrowane, o czym mówi? Każde 

wysypisko, które istnieje ma mieć pozwolenie zintegrowane, tak? Tam u ministra środowiska się 

załatwia papiery, to się robi badania gruntów, gleby to jest historia taka, ja tylko tyle to z większego 

się orientuje. Tak jak tutaj rozmawiałem z rok, czy dwa o firmach które tutaj przychodziły chciały 

przejąć na zasadzie, że daje wykorzystywać do pełnego zasypania to oni o takich rzeczach mówili, że 

trzeba wystąpić do Ministra Ochrony Środowiska, czy gdzieś tam, porobić te wszystkie te, przejmując 

włączyć całym systemem zintegrowanym do składowiska.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – może nas obciążyć ogromnymi kosztami. Ale wiecie 

można je zmniejszyć, ograniczyć, bo koszty na pewno będą.  

Radna Halina Bardadin – dyskutowaliśmy już na ten temat wielokrotnie i ostatnio dosyć długo.  Wójt 

nam przedstawiał cały ten program, na czym to będzie polegała w przypadku zamknięcia dalej 

rekultywacja, mniej więcej kosztów takich konkretnych nie znamy no, bo tak jak tutaj jest mowa nie 

wiemy pewnych rzeczy i ten temat tak został zawieszony. Teraz powrócił już jesteśmy zobowiązani 

terminami nie wiemy teraz musimy podjąć decyzję.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dzisiaj nie będziemy podejmować. 

Radna Halina Bardadin – musimy zastanowić się.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no nie można w nieskończoność tego odkładać.  

Radna Halina Bardadin – my nie jesteśmy jedyna gminą, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – są gminy też, które mają takie same sytuacje. Wy 

wicie, jakie gminy są jeszcze z takimi wysypiskami jak nasze.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo na terenie naszego obszaru, obszar Łosice 

Siedlce to jest  tylko 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – o takich sytuacjach jak nasza porównywalna.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pani Adriano, jakie w powiecie Siedleckim gminy miały podobne 

stanowiska, Mokobrody miały, kto jeszcze miał? 

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – a Łosice, co oni z tym wysypiskiem robili? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – o Łosice mają tak samo przecież. Tam się też nic się nie dzieje bo 

oni nie maja pozwolenia zintegrowanego tu kilka gmin maiło takie małe wysypisko, one mają po 

rekultywacji.  

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk –  w naszym powiecie tylko my jesteśmy w takiej 

sytuacji.   

Radny Ignacy Janczuk – wziąć z takimi gminami nawiązać taką współpracę o radę, może mają 

większą wiedzę od nas i się wymienić informacjami.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy wiecie Państwo może tak to zróbmy. Pani 

Adriano pani się zorientuje, podzwoni po tych tylko tam też gdzie gminy miały, a nie ma spółki jakiejś 

likwidacji. Tam gdzie gminy miały te wysypiska jak oni tą sprawę rozwiązali. Czy oni poskładali 

wnioski, czy nie?  

Radny Mateusz Leszczyński – skonsultować i spytać jak to wyglądało wszystko.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i w ogóle z tym Urzędem Marszałkowskim też 

rozmawiać jak to będzie wyglądało. Jeżeli nie złożymy tego wniosku to, co?  

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – oni nie wiedzą, co to będzie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jeżeli w tym momencie byśmy chcieli złożyć  

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – na razie są takie przepisy, co będzie później też nie 

wiedzą. Może być tak, że przyjedzie w styczniu do nas WIOŚ na kontrolę i mogą nas zaskarżyć, że 

składowisko nie jest zamknięte. On i tak powiedział, że tak może być. I wtedy będzie procedura i z 

urzędu nam Urząd Marszałkowski zamknie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a kary są rzędu? 

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – nie wiem. 

Radny Mateusz Leszczyński – a jeżeli złożymy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego będą mogli na 

nas karę nałożyć. Jeżeli złożymy wniosek w tym roku czy będziemy mogli skończyć procedurę na 

tych starych zasadach? 



Wyciąg z protokołu  odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 

 

Skarbnik Anna Blondyk – jest wszczęte z naszej strony postępowanie, to już niejako, gdybyśmy 

złożyli po kontroli to już wodą popić, ale przed my składamy to,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale nie są w stanie wszystkiego w tym roku  

Skarbnik Anna Blondyk – to oni dla siebie termin przedłużą.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – panie wójcie trzeba podzwonić, dowiedzieć się, jeżeli 

będzie tak potrzeba to my nadzwyczajną sesje zwołamy żeby podjąć uchwałę, jeżeli będzie 

potrzebna do tych wniosków i czy to się da, w ogóle złożyć.  

Radna Halina Bardadin – już nie mamy czasu tak naprawdę, jakieś kroki musimy podjąć niezwłocznie 

w tym temacie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – po niedzieli się wybiorę i przepytam.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wójt się szybko zorientuje, jeżeli będziemy mieli 

jakieś informacje to droga telefoniczną będziemy informowali jak będziemy podejmowali jakąś 

decyzję najwyżej się zbierzemy. Zobowiązujemy wójta do jak najszybszego zorientowania się i żeby 

to ruszyło w jedną czy w drugą stronę ku jakimś rozwiązaniom, które by nie były dla nas katastrofalne 

w skutkach finansowych. Jeżeli chodzi o podania to są wszystkie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do tej pani odpisać. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – do tej pani odpiszemy, że jeżeli się zwolni mieszkanie 

w Kobylanach to będzie jako pierwsza w kolejności. Państwo jesteście zgodni co do tego? 

Radni wyrazili zgodę. 

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

Radny Mateusz Leszczyński – pierwszy wniosek mogę złożyć? Chodzi o wycenę szkoły w 

Wygnankach.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, wydałem takie polecenie już.  

Radny Ignacy Janczuk – no jeszcze ja chciałbym się zapytać pana wójta, czy została 

przeprowadzona rozmowa w sprawie tych panów od opieki nad salą, jak przebiegała i jakie są efekty 

tych rozmów? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – było takie spotkanie zrobione, pani przewodnicząca miała być, ale 

nie dojechała. Sprawa jest rozstrzygnięta.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie informował mnie wójt jak zwalniał, więc nie 

musiałam być wtedy jak to 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pan Przybysz ma 4 godziny, pan Romaniuk 5 godzin, panie 

zrezygnowały, pan Flis zrezygnował z jakichkolwiek zajęć na sali. Sala będzie nadal otwierana i 

zamykana przez pracowników szkoły.  

Radny Mateusz Leszczyński – wuefistów? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie pracowników szkoły.  

Radny Mateusz Leszczyński – a czemu nie wuefistów jak w tamtym roku było? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dla przejrzystości, czytelności, o której się zamyka, kto jest i kto 

wychodzi.   
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Radny Mateusz Leszczyński – ale przecież w tamtym roku to samo.  

Radny Ignacy Janczuk – mam rozumieć, że do porozumienia nie doszło żadnego?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie no doszło był pan Flis, był pan Romaniuk, był pan Przybysz.  

Radny Ignacy Janczuk – a jaka przyczynę podał pan Jacek, że zrezygnował? Został przyparty do 

muru, czy jak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że rezygnuje z sali.  

Radny Ignacy Janczuk – bardzo ubolewam, że na tej rozmowie nie było nikogo z rady. Wiedząc jak 

wygląda rozmowa, kiedy bierze dwóch przełożonych jeden większy od drugiego tam nauczycieli i z 

nimi rozmawia. To jest taka rozmowa na zasadzie pod lufą karabinu, my nie wiemy jak ta rozmowa 

przebiegała. Nie o to mi chodziło w tym wszystkim. Bo to, co pan chciał osiągnąć to pan osiągnął. 

Został przywrócony jeden z tych panów, drugi zrezygnował, ale my nie wiemy, dlaczego zrezygnował. 

Nie było miejsca, czy nie było czasu, czy nie było gdzie? Możemy to wyjaśnić tak szczegółowo.    

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to panu mowie takie padły słowa na tym spotkaniu gdzie nas było 7 

osób. 

Radny Mateusz Leszczyński – a kto był? 

Radny Ignacy Janczuk – ale byli wszyscy  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wszyscy zainteresowani, były panie, był pan Przybysz, był pan Flis, 

był pan Romaniuk był pan wójt była pani dyrektor. Poprosiłem o dyskusję,                o rozmowę tak 

żeby sprawę rozwiązać żeby nie było żadnego tematu. Wszyscy się zgodzili, że opieka nad salą 

będzie odbywała się, co roku inna osoba, inna grupa osób będzie to robiła. Na zasadzie takiej, że 

jeżeli parę złotych można dorobić, żeby też dorobiły inne osoby to wszyscy na to się zgodzili, takie 

rozwiązanie zaakceptowali i tak było przyjęte, bo takie padło w dyskusji pytanie, czy stwierdzenie.  

Radna Halina Bardadin – do tej pory było tak, że ci panowie otwierali, przebywali i zamykali, tak?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radna Halina Bardadin – teraz dwóch panów będzie pilnowało, a panie będą czy ktoś ze szkoły 

będzie otwierał i zamykał, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest dograne. 

Radna Halina Bardadin – z tego, co pan powiedział, to tak to wygląda.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, to może zróbmy tak.  

Radna Halina Bardadin – tak pan powiedział, czyli koszty wzrosną. Te osoby będą otwierać to będą 

miały płacone i te osoby co będą pilnować, przebywać  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – opcja jest taka np. w piątek jest sala do godziny 20 czy 21 nie, 

inaczej powiem, w piątek jest sala do godziny 20, od 20 grają osoby dorosłe, jest opiekun do 20 ale 

już po 20 jak już grają osoby dorosłe to osoba, która jest wytypowana któryś z pracowników szkoły 

przyjdzie to zamknie po tych starszych osobach. To samo jest w sobotę.  

Radna Halina Bardadin – tak, ale będzie miała za to płacone? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 
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Radna Halina Bardadin – czyli koszty wzrastają,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam kosztów nie ma ta osoba, pani Halino  

Radny Mateusz Leszczyński – my płacimy za halę w piątki do 21.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a chodzi w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek kiedy jest sala 

cały czas otwarta bo ludzie wynajmują.  

Skarbnik Anna Blondyk – płacicie za salę, ale gdzie? 

Radny Mateusz Leszczyński – tutaj w Kornicy płacimy za salę.  

Skarbnik Anna Blondyk – ale gdzie te pieniądze wpływają? 

Radny Mateusz Leszczyński – do pani dyrektor. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do szkoły.  

Radny Mateusz Leszczyński – 35 zł za każdą godzinę.  

Skarbnik Anna Blondyk – skoro gmina budowała szkołę to powinno wpływać na rachunek gminy, a 

nie komitetu.  

Radny Mateusz Leszczyński – nie wiem, nie zwracam się. Dostaliśmy wykład, robimy zrzutkę, 

płacimy pieniądze do pani dyrektor.  

Skarbnik Anna Blondyk – komitet nie budował sali.  

Radny Mateusz Leszczyński – przepraszam tak mówię jak jest. Teraz wpłaciliśmy 170 zł dwa 

tygodnie temu, przekazywane były pieniądze. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie tej szkoły.  

Radna Halina Bardadin – 170 zł, za jaki,   

Radny Mateusz Leszczyński – za 4 dni, 35 zł jedna godzina. I co jeszcze mam w związku z tym do 

powiedzenia od 20 do 21 jest kantorek zamknięty nie można wziąć piłki, a jak jest uraz nie ma nic, nie 

ma czym schłodzić nogi. Teraz był uraz wszystko było zamknięte. 

Radny Ignacy Janczuk – ja nie wiem co się dzieje, czy tak trudno było dostosować się do naszej 

prośby. Ci panowie mieli wrócić obydwaj i dopiero później można siąść tam do rozmów.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pan Flis zrezygnował z sali, sala jest otwarta poniedziałek, wtorek, 

środa, czwartek osoby z zewnątrz korzystają, w tych dniach pracownik szkoły otwiera i zamyka salę, 

u której jest w grafiku, przyjeżdżają osoby z zewnątrz. Przecież osoby z zewnątrz przyjeżdżają, płacą, 

rozliczają się w tej chwili tak jak mówiła pani dyrektor, co miesiąc i osoba ze szkoły to robi. Piątek, 

sobota jest opiekun to już oni sobie dostosują, że od 16 przychodzi ta osoba żeby otworzyć czy nawet 

opiekun.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale do której godziny osoba siedzi? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do której jest sala otwarta.  

Radny Mateusz Leszczyński – no panie wójcie do 21 my gramy na sali, w ten wtorek przyszliśmy grać 

w piłkę kantorek był zamknięty.  Nie można było wziąć piłki z kantorka, żeby w cokolwiek zagrać. 

Trzeba przyjeżdżać ze swoim sprzętem. Przykładowo w ten wtorek była jedna kontuzja, nawet nie 

można było wziąć z kantorka, żeby nogę schłodzić, w kantorku jest apteczka, są piłki, wszystko jest 
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pozamykane na klucz. Nie ma nikogo na sali, przychodzi 21 dana osobę i zamyka szkolę, dziękuje i 

do widzenia.  

Radny Ignacy Janczuk – czemu pan robi taki magiel niech pan nam wytłumaczy, bo tak, ci panowie, 

którzy się opiekowali załóżmy do 20, oni zostawali dłużej oni za to nie chcieli żadnych pieniędzy. A 

dopilnowani byli Ci co grają i sala była zamknięta, nic nie ginęło ze szkoły, co pan tutaj tworzy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja nic nie tworzę tylko pan Flis zrezygnował.  

Radny Ignacy Janczuk – ja wiem jak zrezygnował, ja wiem, ja jego rozumiem. Zrobił pan jeszcze 

gorzej jak było, to co było pana celem zemścić się na panu Jacku i to się panu udało? Bo gdyby pan 

chciał tą wyjaśnić sprawę, miał pan na to 3 tygodnie czy 4, zrobił pan to wczoraj. Zrobił pan to wczoraj 

bez wiedzy kogokolwiek. Trzeba było zadzwonić do mnie ja bym rzucił wszystko i bym przyjechał 

byłbym obserwatorem tej rozmowy. Albo któraś z pań przewodniczących, skoro pani nie mogła. Jak 

pracownik może wnieść swoją opinię przeciwko dwóm przełożonym?  

Radny Mateusz Leszczyński – jak jest pod murem.  

Radny Ignacy Janczuk – ja szanuje tą decyzję skoro zrezygnował, ale to nie tak miało wyglądać. I 

powiem jasno w naszej gminie następuje prześladowanie ludzi i to jest to widoczne. Bo nie można tak 

postępować, że radny mówi co chce, a wójt sobie zrobi żeby jednak zamknąć usta i powiedzieć nie ja 

tu rządze. Tak to jest bardzo źle i mi to się nie podoba.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  to jeszcze zapytam, tak jak tu pani skarbnik nadmieniła zaraz to 

wszystko wyjaśnimy sala ma pieniądze wracać do gminy. Jest w tej chwili, że pieniądze osoby, które 

korzystały rozliczają się po skończonym miesiącu. Ostatnie informacje, które miałem pan Jacek Flis 

rozliczył się za 2014 - 2015 rok z sali gimnastycznej w miesiącu czerwcu.  

Radny Mateusz Leszczyński – no dobrze osób zewnętrznych, dlaczego my, jako mieszkańcy gminy 

musimy płacić za halę? W piątki my do 21 za halę płacimy, w tamtym roku tego problemu nie było. 

Panowie wuefiści mieli godzinę ale zostawali pół godziny dłużej nieodpłatnie. Było nieodpłatnie, nie 

było problemów było pootwierane w tym roku jest jeden wielki problem. Jest problem taki, że jest 

głowa mała. Siedem lat było spokój, a w tym roku jest problem, w czym?  

Radna Halina Bardadin – czyli mieszkańcy gminy mają za darmo w tych godzinach, a osoby spoza 

gminy płacą.  

Radny Mateusz Leszczyński – ja jestem z gminy i też płace.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – momencik czekajcie Państwo płacicie, bo co?  

Radny Mateusz Leszczyński – bo niby mamy godzinę „old boy”, w tamtym roku do 21;30 czyli 

wuefiści zostawali nawet dłużej poza swoim grafikiem prac, aż nam się znudziło.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dobrze Mateusz ale kto wam kazał płacić za tą sale?  

Radny Mateusz Leszczyński – zapłacimy do 21 bo jest hala czynna do 20, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – właśnie, dlatego chcemy wiedzieć.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale pani Elwiro w tamtym roku było do 21 i nie było problemu, a w tym 

roku już jest problem.  

Radna Halina Bardadin – kto powiedział, żeby płacić? 
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Radny Mateusz Leszczyński – do mnie nikt, ogólnie było powiedziane, że jest składka proszę płacić 

za godzinę.  

Radna Halina Bardadin – ale kto powiedział? 

Radny Mateusz Leszczyński – nie wiem, czy pani dyrektor, czy pan wójt nie mam pojęcia. Robimy 

składkę, wypisujemy kwity do zapłaty, dziękuje. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo tu jak było spotkanie, była pani dyrektor 

powiedziałem, że godzina bo tak było faktycznie przy rozmowie 20, 21 w piątek jest dla tak zwanych 

„old boy”. Faktycznie nie wiem, mnie nikt nie pytał ile trzeba płacić i co powiem panu jedno składacie 

się na tą salę od osoby która to robi i zbiera, dlatego, żebyście grali sami „old boy”, żeby nie grali z 

wami chłopcy 16 – 19 lat, żeby was, że tak powiem nie zamęczyli. Chcemy płacić, bo nie chcemy 

grać z osobami po 18 lat bo my nie damy rady za nimi biegać.  

Radny Mateusz Leszczyński –  nie chodzi mi o to tylko dlaczego 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk –  żeby nie brać odpłatności, my chcemy brać te pieniądze bo mamy 

wtedy, bo wiemy że my płacimy i młodzież  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – z tego wynika, że to wyszło od panów? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radny Mateusz Leszczyński – tylko dlaczego od 20 do 21 nie ma nikogo, kantorek jest  zamknięty, 

nie ma czym grać, nie ma skąd wziąć. Piłek brakuje do grania, jest jedna, dwie. Piłki do grania 

rozrywają się moment.    

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ile trzeba do grania dwie trzy? 

Radny Mateusz Leszczyński – nie ma, przed każdym meczem trzeba pompować. 

Radny Ignacy Janczuk – stało się bardzo źle, jestem niezadowolony i mówię to publicznie i powiem 

tak decyzje zapadły, jakie tam zapadły, ale ja wnoszę wniosek formalny, żeby opiekunów na salę 

wybierała rada w konsultacji z wójtem i wójt ma z tymi osobami podpisać umowę. Po wygaśnięciu już 

tych umów, które będą. Szanuje to, że zrezygnował, ale wiem, że zrezygnował, bo jest honorowy i 

dlatego on zrezygnował. I po prostu chce żeby nie było takiej samowoli, że wójt sobie robi cyrk z tej 

gminy, to jest cyrk normalny. I od następnego razu, na ile będzie podpisana umowa z tymi panami? 

Na rok? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na rok.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – do końca roku szkolnego, czy kalendarzowego? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do końca roku szkolnego, do czerwca włącznie. 

Radny Ignacy Janczuk – mój wniosek jest taki, na miesiąc przed wygaśnięciem tych umów rada ma 

zadecydować, kto ma się opiekować halą, a wójt ma podpisać ze wskazanym przez radę, z osobami 

ze wskazanymi przez radę umowę na opieką nad halą. Żeby zakończyć ten cyrk, bo ten cyrk będzie, 

co roku i proszę was zwróćcie uwagę na to co się dzieję w naszej gminie. I nie bądźcie cicho, chociaż 

wiecie o nie jednej sprawie, bo tak być nie może. Jestem bardzo wzburzony tym obrotem sprawy i to 

wszystko że nie było przedstawiciela rady przy tej rozmowie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo rzeczywiście regulamin wynajmowania  pewnie 

mają. Ja też chce żeby było jasno, przejrzyście i z sali trzeba się rozliczać po skończonym  każdym 

miesiącu.  
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Radny Ignacy Janczuk – proszę żeby przewodnicząca przegłosowała ten wniosek.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja myślę, że nawet nie musimy głosować 

podejmujemy decyzję, że od przyszłego roku  

Radny Ignacy Janczuk – musimy to przegłosować, żeby to była jasność. Później nam ktoś zarzuci, że 

nie było takiej sprawy, trzeba to przegłosować.  

Radna Halina Bardadin – to też nie możemy chyba narzucać, kto ma się opiekować ta salą.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale możemy proponować.  

Radny Ignacy Janczuk – to my stworzyliśmy ta halę. Tam przychodzą trzy osoby, składają pisma, 

rada to rozpatruje i w rozmowie ze wszystkimi jak tu jesteśmy zapada decyzja jasna i przejrzysta.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – rozumiem, że taką decyzję podejmujemy? 

Radni – tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja tu mam takie podsumowanie, to ma być dobre dla 

mieszkańców, ale to jest dobre dla mieszkańców, dobrze że ta hala jest otwarta, dobrze, że nie 

siedzą dzieciaki przed telewizorami i przed komputerami. Tylko, że problem z czegoś co jest z 

korzyścią, z pożytkiem.  

Radny Ignacy Janczuk – my to nie powinniśmy nad tym w ogóle rozmawiać, nas to nie powinno być. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to już jest wstyd w ogóle takimi rzeczami się 

zajmować.  

Radny Ignacy Janczuk – dwie godziny i my rozmawiamy o czymś co jest oczywiste. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale zapytam panie Ignacy jak ma być rozlicznie po skończonym 

roku? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zakończyliśmy na ten moment temat. 

Radny Mateusz Leszczyński – ja mam jeszcze jedno pytanie, co z zajęciami z karate się stało, że 

został dzień zmieniony, bo teraz z tego co wiem to niektórym dzieciom, znaczy niektórym połowie 

koliduje z zajęciami w piłkę nożną.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak była tutaj zmiana.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – znaczy zmiana wynika z tego, że prowadzący nie 

może wcześniej.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale prowadzący nie może, tyle pieniędzy bierze to nie może zajęcia w 

innym dniu.  

Radny Ignacy Janczuk – on powinien się dostosować za te pieniądze.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę Państwa możemy zrezygnować. Państwo też 

tacy sceptyczni byliście co do tego karate, więc możemy zrezygnować. Ja uważam, że jeżeli robimy 

to dla mieszkańców, bo mieszkańcy nie płacą ani złotówki. Uważam, że z ogromną korzyścią, dla nas 

obciążenie finansowe jest. Także myślę, że jeżeli uczestnicy się dostosują też się nic nie stanie.  



Wyciąg z protokołu  odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 

 

Radny Mateusz Leszczyński – znaczy nie chodzi o to, że się dostosują chodzi o zmianę dnia. Wie 

pani dzisiaj jest piątek jest karate i jest piłka, dzieciom to koliduje bo część chodzi na karate i na piłkę 

jednocześnie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja osobiście nie rozmawiałam, pani która się zajmuje 

tym z gminy ustalała, pan powiedział, że absolutnie czwartek nie wchodzi w grę, tylko piątek.   

Radny Mateusz Leszczyński – ale wcześniej było w czwartek.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – było w czwartek. 

Radny Mateusz Leszczyński – no właśnie teraz są zmiany od tego tygodnia.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no wiem, że są problemy ogromne, więc uważam, że 

albo się dostosujemy albo będziemy rezygnować, innego nie widzę. Tak samo jest z salą, bo w 

szkole nie możemy tego robić bo w szkole hala jest zajęta i żeby nie robić następnej rewolucji znowu 

to przechodzimy na salę w Starej Kornicy do świetlicy. 

Radny Mateusz Leszczyński – trzeba ten problem rozwiązać za te pieniądze, co wypłacamy to może 

niech on się dostosuje do nas.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – uważam, że to nie jest dobre, a piłki nie da się 

przenieść na czwartek?  

Radny Mateusz Leszczyński – dzieci, a to zależy od pana prowadzącego.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a grają w tą piłkę dzieciaki ze szkoły rozumiem, w 

jakim wieku?   

Radny Mateusz Leszczyński – pierwsza, druga, trzecia klasa. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i to jest w godzinach?  

Radny Mateusz Leszczyński – od 16 do 17:30.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ale te godziny karate są od 16 do godziny 20. Więc 

wcale niepowiedziane jest, że maluch muszą być na początku, a nie później. To nie uważam 

problemy, znaczy takie problemy są do rozwiązania.  

Radny Mateusz Leszczyński – część dzieci co gra w piłkę chcą też chodzić na karate, żeby to miało 

ręce i nogi, żeby to nie kolidowało.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dlatego zmieniamy bo pan powiedział że nie może w 

czwartek prowadzić. Przecież nie ruszalibyśmy tego gdyby mogło zostać.  

Radny Mateusz Leszczyński – a w środę, w inne dni nie mogłoby być? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – my jesteśmy zależni od prowadzącego.  

Radny Mateusz Leszczyński – to może osoba która się z tym zajmuje porozmawiałaby z nim. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w tej chwili jest na urlopie, więc nie ma. Dzisiaj 

zajęcia są od 16, zapraszamy.   

Radny Mateusz Leszczyński – no i od 16 jest piłka.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – życie to jest niestety sztuka wyborów.  
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Radny Ignacy Janczuk – ja mam inną sprawę jeszcze, ja złożyłem do pana wójta pewne pismo. Ja 

odczytam to pismo i odczytam też odpowiedz, którą pan wójt mi dał. Bo jak wiecie ja prosiłem od 

początku roku o wyjaśnienie tych nadwykonań przy tym parku. Prosiłem jak człowieka nie wiem, o co 

chodzi, żeby tego nie powiedzieć. Przecież każda informacja w gminie jest jawna. Ja jestem 

zszokowany, radni troszkę się zdenerwowali, co ja chce to ja poszedłem innym torem. Złożyłem 

pismo na kancelarie do pana wójta bezpośrednio o takiej treści. Do Wójta Gminy Stara Kornica 

Kazimierza Hawryluka. Proszę o szczegółowe przedstawienie wydatków poczynionych na 

nadwykonania przy budowie i rewitalizacji placu wokół gminy. Proszę wyszczególnić, jakie prace 

zostały tam wykonane, jaki metraż i za jaką kwotę. Proszę też przedstawić, kto zrobił projekt i wycenę 

tych robót, oraz kto zaakceptował. W projekcie głównym ten plac był w jaki sposób 

zagospodarowany, proszę przedstawić jak została rozliczona ta zamiana robót. Proszę o 

przedstawieni tych danych na piśmie i z podpisem w terminie ustawowym. Stworzyłem tam takie 

pismo jako obywatel gminy, a otrzymałem takie pismo od pana wójta.  

W nawiązaniu do pisma złożonego przez pana w dniu 10.11.2015 r. do Wójta Gminy Stara Kornica o 

szczegółowe przedstawienie wydatków poczynionych na nadwykonania przy budowie i rewitalizacji 

placu wokół gminy, uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi, 

interpelacje składane między sesjami składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady. 

Nie rozumiem tej odpowiedzi, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja też nie.  

Radny Ignacy Janczuk – bo ja złożyłem konkretnie do wójta, bo tam wójt jeszcze kiedyś mi tam 

zarzucał, to niech w końcu pan napisze o co panu chodzi. Ja złożyłem, jako obywatel i pan ma na to 7 

dni, żeby mi odpowiedzieć. Jest złożone pismo 10, czyli dodać 14 to będzie 24 listopad. Ja do 24 do 

godziny 15:30 czekam na odpowiedź. W następnym dniu składam pismo dużo szersze do innej 

instytucji. Bo pan nie miał prawa takiego pisma do mnie wysłać, bo ja złożyłem, jako obywatel. Tu 

między innymi jest napisane, może nie potrzebnie napisałem że Janczuk Ignacy Radny Gminy Stara 

Kornica Wólka Nosowska 103, 08-205 Kornica. I pan dał takie pismo, które dalej nie wyjaśnia nić, o 

co panu chodzi? Czy pan tylko odciąga w czasie? Przecież można normalnie wyjąć, przesłać i tematu 

nie ma. Proszę o odpowiedź.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowna Rado, panie radny Janczuk tak w zapisie, które 

obowiązuje gminę i wójta jest następujący zapis w punkcie 7. Interpelacje składane między sesjami 

składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje je 

adresatowi.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to nie jest interpelacja. 

Radny Ignacy Janczuk – to nie jest żadna interpelacja, to jest pismo konkretnie do pana o wyjaśnienie 

tej sprawy. Interpelacja to jest na sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no w tej chwili to mamy. 

Radny Mateusz Leszczyński – jako mieszkaniec gminy. 

Radny Ignacy Janczuk – i proszę nie wprowadzać w błąd. I udowodnię 25, że pan nie ma racji. Jeżeli 

tam wpłynie pismo, już wystarczy tego przez rok czasu, koniec, kropka. Nie będzie pan traktował nas 

jak powietrze. Proszę mi odpowiedzieć na moje pytanie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – sprawdzę, jeżeli faktycznie,  

Radny Ignacy Janczuk – nie, pan powinien wiedzieć. Interpelacja to jest dzisiaj na sesji, jest do 

przewodniczącej zgoda, przewodnicząca występuje dalej, ale ja złożyłem pismo na kancelarię, proszę 

bardzo z pieczątką tam do pana, jako obywatel gminy.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo interpelację i zapytania radny kieruję do wójta. 

Interpelacje dotyczą spraw gminy wspólnoty z zasadniczym oznaczeniem, interpelacje powinna 

zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikająca z 

pytania. Interpretacje powinny być formułowane jasno i zwięźle. Radni mogą składać interpelacje na 

sesji lub też między sesjami. W odpowiedzi na interpelacje zgłaszane na sesji udziela się ustnie, lub 

w sytuacji gdy interpelacja wymaga dodatkowego zbadania pisemnie w ciągu 14 dni od daty jej 

złożenia. Interpelacje składane między sesjami składa się w formie pisemnej na ręce 

Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje je adresatowi. Odpowiedź na interpelacje 

należy udzielić w formie pisemnej w ciągu 14 dni na ręce Przewodniczącej Rady i radnego 

składającego interpelację.   

Radny Ignacy Janczuk – jeszcze raz mówię, że te pismo nie jest interpelacją.  

Radna Halina Bardadin – z tego co słucham, z rozmowy mieszkaniec gminy nie napisałby że Radny 

Gminy Ignacy Janczuk. Akurat tak się składa że jest mieszkańcem i radnym. 

Radny Ignacy Janczuk – pokazać panu to pismo,  że to jest interpelacja?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja posiadam.  

Radny Ignacy Janczuk – i proszę mi odpowiedzieć, czemu pan nie chce odpowiedzieć na takie proste 

pytanie? Każda złotówka wydana w tym urzędzie ma być jawna.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak i będzie, było i będzie.  

Radny Ignacy Janczuk – rok będzie blisko, czy warto tę sprawę przez rok czasu ciągnąć, pytam się. 

Bo tutaj wchodzi w grę nie wyliczył pan się z pomiędzy 160.000,00 zł, a 200.000,00 zł, być może to są 

pytania zasadne ale ja chce to wiedzieć. 

Radny Mateusz Leszczyński – czy jest jakiś problem z wydaniem dokumentacji dla radnego 

Ignacego?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ta odpowiedz pójdzie, jeżeli pan Ignacy gdzieś 

tam złoży to też chcę żeby było formalnie, tak jak pisze w interpelacjach w zapytaniach radny kieruje 

Radny Mateusz Leszczyński – ale panie wójcie to nie jest interpelacja, to jest podanie od mieszkańca 

gminy.  

Radny Ignacy Janczuk – ja czekam do 24 do 15:30 max, na to pismo.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bo to szkoda nerwów. No, bo ja też takie samo pismo 

dostałam do wiadomości. 

Radny Ignacy Janczuk – to jest takie pismo przekierowane do przewodniczącej, to jest ten manewr, 

który jest w naszej gminie. I my nie pójdziemy prosto do przodu, ale ja już teraz nie odpuszczę, 

koniec kropka, żeby pan o tym wiedział. Już miałem dać spokój, ale tak nie można. Nie chciałem żeby 

dyskusja szła na sesje bo niektórzy się denerwują, dobrze poszedłem innym torem. 

Radny Mateusz Leszczyński – pan Janczuk prosił o pismo o szczegółowe.  

Radny Ignacy Janczuk – pan powiedział sam, proszę złożyć pismo.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czyli pan Ignacy czeka na odpowiedź.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ja nie unikam odpowiedzi. 
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Radna Halina Bardadin - deklaracje były składane i do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Pani 

mecenas miała nam udzielić odpowiedzi, opinii w sprawie tego, czy wójt nie przekroczył uprawnień w 

sprawie wydatkowania pieniędzy 60.000,00 zł, na piwnicę, czy mamy odpowiedz pani mecenas?   

Radny Ignacy Janczuk – gdzie jest pani mecenas przede wszystkim i gdzie jest ta opina? 

Radna Halina Bardadin - czy pan wójt mógł wydąć te pieniądze, na komisji budżetowej. I chciałam 

zapytać pani Ani czy te pieniądze na tą piwnicę, być może to było zasadne, my tego nie negujemy, 

tylko czy wójt taką kwotę mógł wydać sam bez zgody rady? Z jakich pieniążków to poszło te 

60.000,00 zł, czy to było z wydatków bieżących?  

Skarbnik Anna Blondyk – było finansowane z wydatków bieżących, ponieważ kosztorys, projekt tego 

kosztorysu miał taką nazwę „Remont piwnicy przy świetlicy wiejskiej OSP Stare Szpaki”. Jeżeli to by 

była przebudowa, modernizacja, rozbudowa to wówczas to by szło z wydatków inwestycyjnych. Tutaj 

użyte było słowo remont, które od razu klasyfikuje do wydatków bieżących.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale pani Aniu, czy wójt może wydać te pieniądze bez uchwały? 

Skarbnik Anna Blondyk – czy bez uchwały, nie one były w uchwale.  

Radny Mateusz Leszczyński – nie, one nie były w uchwale, czy jest tak, czy za, czy przeciw.  

Skarbnik Anna Blondyk – ponieważ w uchwale ustosunkowujemy się do wydatków majątkowych w 

wyszczególnianiu konkretnym, natomiast wydatki bieżące opisujemy według potrzeb.  

Radny Mateusz Leszczyński – bo tam było remont strażnicy wiejskiej w Szpakach, tak? Ale tam była 

kwota 30.000,00 zł, a tam wyszło z 60.000,00 zł, bez wiedzy radnych. 

Radna Halina Bardadin – jeszcze nie wiem, czy pani wie, bo pani wtedy wyszła akurat jak jeszcze 

obradowaliśmy na komisji z tym, złożyłam wniosek o przedstawienie nam, na co były przeznaczone 

pieniądze z wydatków bieżących od początku tego roku. Też oczekujemy tej informacji.  

Skarbnik Anna Blondyk – powiem tak, za półrocze mieliście Państwo, natomiast, jeżeli chodzi o 

wydatki od początku roku, 

Radna Halina Bardadin – to nie musi być dzisiaj pani Aniu.  

Radny Ignacy Janczuk – nam chodzi tak, pieniądze z wydatków bieżących rachunek po rachunku, na 

co poszły. Rachunek, po rachunku z opisem, na co poszły te pieniądze.  

Skarbnik Anna Blondyk – dobrze wydruki komputerowe księgowania. Tutaj jest każdy jeden rachunek 

oddzielnie zaksięgowany. W miarę jak nam system pozwala piszemy, przelew za materiały, nie 

napiszemy jakie to są materiały. Ale tutaj sama klasyfikacja działów i rozdziałów, decyduje o tym, czy 

to idzie w tym dziale rozdziale na hydrofornie na oczyszczalnie,  

Radny Ignacy Janczuk – ale ma załóżmy napisane, że to na hydrofornię, na oczyszczalnię, na 

świetlicę, na piwnicę. 

Skarbnik Anna Blondyk – jeżeli się da to piszemy, może być, że w jednym rachunku idzie materiał na 

hydrofornie, idzie na oczyszczalnie jeszcze gdzieś tam na nić wodociągową także my nie jesteśmy w 

stanie,  

Radny Ignacy Janczuk – mamy te rachunki załóżmy 3, nas interesuje tylko jeden.   

Skarbnik Anna Blondyk – może być jeden rachunek i  z tego jednego rachunku idą materiały i na 

oczyszczalnie, na hydrofornie i jeszcze może być tak że coś do urzędu gminy jakaś część jest 
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kupiona. Ale mówię tu są wydruki komputerowe, myślę, że nie każdemu, bo tego jest dużo jest jeden 

egzemplarz. Jeżeli jakakolwiek kwota was zaciekawi, zainteresuje, że coś budzi wasze wątpliwości.   

Radny Ignacy Janczuk – będziemy mogli się zapytać.  

Skarbnik Anna Blondyk – tak, przyniesiemy materiał źródłowy ja pokażę i objaśnię, czego dotyczy.   

Radny Ignacy Janczuk – dla Halinki to przekazać. To jest wypięte skserowane?  

Skarbnik Anna Blondyk – to kserokopie.  

Radny Ignacy Janczuk – ksero, czyli można je przekazać.  

Radna Halina Bardadin – będę przekazywała sukcesywnie.  

Radny Ignacy Janczuk – kto będzie chciał to u pani Halinki. 

Radna Halina Bardadin – ja myślę, że ja to przeanalizuje i chciała żeby każdy się zapoznał z tym, 

będę przekazywała, 

Radny Ignacy Janczuk – a dzisiaj to nie damy rady. 

Radna Halina Bardadin – nie, dzisiaj nie.  

Skarbnik Anna Blondyk – jeżeli będą jakieś wątpliwości będziemy objaśniać, wyjaśniać.  Wszystkiego 

nie będziemy w stanie omówić.  

Radny Ignacy Janczuk – są niektóre kwoty, które są oczywiste.  

Skarbnik Anna Blondyk – takich pozycji jest około 2000 także proszę Państwa, około 2000 kwitów nie 

przejrzy, ale jeżeli jakikolwiek zapis będzie budził wątpliwości to proszę mi powiedzieć.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – Siedlce 19 listopada 2015 r. W odpowiedzi na 

postawione w dniu  28 października 2015 roku na posiedzeniu Rady Gminy Stara Kornica pytanie 

dotyczące zasadności wykonania przez Wójta Gminy Stara Kornica remontu pomieszczeń piwnicy w 

strażnicy OSP w Starych Szpakach, na podstawie otrzymanych od pracowników Urzędu informacji, 

niniejszym wskazuję, że zadanie: „Remont pomieszczeń piwnicy w Strażnicy OSP w Starych 

Szpakach” wykonane zostało w oparciu o:  

- Uchwałę nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 7 maja 2015 roku, którą zostały 

zwiększone środki w planie budżetu na 2015 rok w dziale – bezpieczeństwo Publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne & 4270- Zakup usług remontowych, 

kwota 63.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont, zadanie było realizowane z wydatków bieżących a 

nie majątkowych. 

 - kosztorys oferowany na kwotę 60.722,00 brutto.  

Zaangażowanie – umowę zaksięgowano dnia 11 maja 2015 roku, kwota 60.722,00 zł, natomiast 

wydatek 29 czerwca 2015 roku, kwota 60.722,00 zł, została podpisana umowa na wykonanie w/w 

remontu.  

Radny Mateusz Leszczyński – tu nie ma odpowiedzi w ogóle. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to nie koniec. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy 

określone przepisami prawa.  
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Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał przyjętych po przeprowadzeniu głosowania. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że podjęte przez Wójta Gminy działanie polegające 

wykonaniu zadania „ Remont pomieszczeń piwnicy w Strażnicy OSP w Starych Szpakach” miało 

oparcie w akcie prawa miejscowego jakim jest uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy 

z dnia 7 maja 2015 roku. Wobec tego trudno przyjąć, że powyższe działanie organu wykonawczego, 

stało w sprzeczności z prawem.  

Wydaje się jednak za zasadne, że Wójt winien poinformować Radę czy też przedstawić Radzie do 

wiadomości informację z wykonania zadania.  

Radny Mateusz Leszczyński – tu nie ma odpowiedzi na te nasze pytanie, tu jest tylko 

usprawiedliwienie wójta.  

Radna Halina Bardadin - czasami jest tak, że zwiększamy wydatki o kwotę 60 ileś i nie wiadomo, na 

co. My nie wiemy na co. Musielibyśmy zobaczyć uchwałę. 

Radny Ignacy Janczuk – nigdy nie padło słowo na co te pieniądze miały pójść,  ta odpowiedź to jest 

żadna odpowiedź. To jest odpowiedź, która nie daje na żadne pytanie, które ja zadałem odpowiedzi.  

Radny Mateusz Leszczyński – my zadaliśmy pytanie czy wójt nie przekroczył swoich uprawnień, a tu 

jest tylko wyjaśnienie wójta.  

Radny Ignacy Janczuk – wójt wydając takie pieniądze bez wiedzy i  zgody rady, przekroczył swoje 

uprawnienia na 100%, na 200 %. Jeśli pani prawnik ma być prawnikiem pana wójta to ja wnoszę żeby 

pan wójt płacił tej pani z własnych pieniędzy, a nie społecznych. To nie jest odpowiedź, jaką 

zadaliśmy. 

Radny Mateusz Leszczyński – nie ma w ogóle odpowiedzi. Pytanie było zadane, czy pan wójt 

przekroczył uprawnienia.  

Radny Ignacy Janczuk – przekroczył uprawnienia wydając bez wiedzy i zgody, bo pieniądze zostały 

wydane bez wiedzy i zgody rady. Nigdy tam nie głosowaliśmy, że pieniądze przeznaczamy, załóżmy 

dzisiaj, że jest problem i trzeba w Szpakach zrobić, czy rada wyraża zgodę na przekazanie 60.000,00 

zł, na remont i dopiero rozpoczyna się remont.  

Radny Mateusz Leszczyński – to jest tylko usprawiedliwienie pana wójta co i jak ale nie ma 

odpowiedzi na nasze patynie. 

Radna Halina Bardadin – my nigdy nie blokowaliśmy żadnych remontów. Tak jak było z wentylacją w 

Kornicy, też tak wyszło, chciano to ukryć, wyszło żeśmy pozwolili, rada wyraziła zgodę, pieniądze 

zostały, w ubiegłym roku. Tak był, że też nam nie powiedziano dostaliśmy budżet na nowy rok 2015 

dokładnie analizowałam budżet, wyczytałam to tutaj poinformowałam radnych i dopiero wtedy to 

wyszło, bo też by wyszła taka sytuacja, że o tym nie wiedzieliśmy, nikt nam tego nie powiedział. To 

jest taki przykład tylko. Jeżeli jest coś potrzebne przecież my wyrażamy zgodą, tylko trzeba nas 

informować o tym.  

Radny Ignacy Janczuk - do kogo jako rady my mamy się zgłaszać o wyjaśnianie spraw. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ja myślę, że pani mecenas to nie ma tak, że pani jest 

zajęta gdzieś tam bo ma sprawy, jeżeli jest u nas zatrudniona to na każdej radzie ma być.  

Radny Mateusz Leszczyński – ma za to płacone.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – trudno przewidzieć, kiedy pani będzie potrzebna.  
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Radny Mateusz Leszczyński – pani przewodnicząca, tu nie ma odpowiedzi sensownej.  

Radny Ignacy Janczuk – nie ma sensownej, tu jest odniesienie do tego, co my wiemy, co jest 

oczywiste. Bo my wiemy, że te pieniądze w tej szufladzie były na te wydatki bieżące. Tylko nam 

chodzi o to czy wójt miał prawo wziąć te pieniądze, a nie że one tam były. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę Państwa dzisiaj tego nie rozstrzygniemy pani 

mecenas nie ma, ale na następną radę pani Marzenko zaproszenie proszę do pani prawnik tak jak 

zawsze. I poprosimy o opinię w tej kwestii. Pani ma być obecna na naszych sesjach. 

Radny Ignacy Janczuk – i proszę żeby było wyjaśnienie, czy wójt przekroczył swoje uprawnienia bo o 

to nam chodzi. Nie może wydawać takich. Zarząd bieżący to jest tak: wyrwało okno, dobrze wójt nie 

musi dzwonić do nas do rady bo wyrwało okno trzeba naprawić, ale 60.000,00 zł, wydać o tak sobie i 

uważać, że nic się nie stało.  

Radna Halina Bardadin - dlatego mamy wątpliwości jak są wydawane pieniądze i poprosiliśmy  

Radny Ignacy Janczuk – my wszystko zrozumiemy. Każdy popełni błąd, przepraszam was więcej to 

się nie powtórzy, nie, pan wójt drąży dalej, będzie z pismo na pismo odpowiadał. U nas już niedługo 

na te zaległe sprawy będzie pokój jak o ten. Te co zaległe leżą,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – także pani mecenas na następne z opinią, ja z panią 

mecenas ani nikt z nas umowy nie zawieraliśmy tylko pan wójt i proszę porozmawiać. Jeżeli pani wie, 

że nie jest w jej możliwościach, aby ona u nas tutaj uczestniczyła to będziemy szukać innego 

prawnika po prostu, zobowiążemy pana do tego. Nie można odkładać w nieskończoność  

Radny Mateusz Leszczyński – pani prawnik bierze pieniądze od gminy, a nic nie robi.  

Radny Ignacy Janczuk – przychodzi następna sesja my mamy jeszcze pięć spraw z poprzednich 

sesji, kto widział żeby tak kumulować.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy to skserować? 

Radny Ignacy Janczuk – tak, proszę o skserowanie tego. Myślę, że wszystkim, chyba że ktoś nie 

chce.  

Radna Halina Bardadin - ja bym chciała zobaczyć tą uchwałę, która została tutaj przywołana w jakim 

brzmieniu jest.  

Radny Ignacy Janczuk – w tej uchwale jest to, że w tej szufladzie są pieniądze. 

Skarbnik Anna Blondyk – jest uchwała tak jak są uchwały są załączniki, dochody i wydatki. W 

załączniku o wydatkach są te kwoty.  

Radny Ignacy Janczuk – ale one są już jako wydane kwoty.  

Skarbnik Anna Blondyk – nie. My nie możemy wydać pieniędzy  

Radny Ignacy Janczuk – to może źle powiedziałem, tam jest zapisane tak ogólnie, załóżmy 

100.000,00 zł jest na to, ale nie jest wyszczególnione, że w przeznaczeniu 60.000,00 zł, na piwnicę 

na świetlicy.  

Skarbnik Anna Blondyk – nie. Jest kwota § 427 remonty i jakaś tam kwota wpisana, akurat nie 

pamiętam.  

Radny Ignacy Janczuk – 500.000,00 zł, nawet. 
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Skarbnik Anna Blondyk – tak. I stąd też pytam zawsze przedstawiając uchwałę, czy są jakieś pytania. 

Zawsze takie pytanie z mojej strony pada ewentualne.  

Radny Ignacy Janczuk – ale wie pani, jeśli my o czymś nie wiemy, my nie wiemy o co zapytać, my 

wiemy, że w tej szufladzie jest 500.000,00 zł,  

Skarbnik Anna Blondyk – tak, ale jeżeli jest kwota na przykład 100.000,00 zł, czy 50.000,00 zł, czy 

80.000,00 zł, jeżeli budzi waszą wątpliwość to się pyta.   

Radny Ignacy Janczuk – ja powiem tak, nie było nigdy wspomniane to jestem pewny na 100%, że 

kwota z tej sumy 60.000,00 zł, przeznaczona jest na to. Te słowa nie padły nigdy. I proszę wszystkich 

radnych, abyście troszeczkę wzięli się bo zostawimy tą gminę w ruinach jak będziemy pobłażać na to 

wszystko.  

Radna Halina Bardadin – kiedy ten remont był rozpoczęty?  

Skarbnik Anna Blondyk – jak tutaj pani prawnik napisała, umowa była podpisana 11 maja, a 29 

czerwca były poczynione wydatki, zapłata.  

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

Radny Ignacy Janczuk – była poruszana sprawa zatrudnienia na poprzedniej komisji, do wyjaśnienia.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przeczytam Państwu, w gminie jest zatrudnionych 31 osób.  

Radna Halina Bardadin – przepraszam w Urzędzie Gminy, czy  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w Gminie 

Radny Mateusz Leszczyński – ja mam inne pytanie do pana wójta, ile od początku roku 2015 zostało 

zatrudnionych ludzi? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nikt. Szanowni Państwo 31 osób plus w tym na przestrzeni 

ostatnich 4 lat doszły takie stanowiska jak osoba do archiwum i obsługi rady, sekretarka, pomoc 

administracyjna to jest osoba która pracuje w budownictwie, odpady śmieci czyli osoba która 

prowadzi wszystkie sprawy związane z śmieciami i konserwator to jest osoba która odpowiada za 

komputery, konserwacje, przeglądy itd. tego wszystkiego sprzętu.  

Radna Halina Bardadin – jeszcze raz może pan powtórzyć, bo tak szybko?  

Radny Ignacy Janczuk – prosimy to skserować, żeby to można było wziąć do domu i na spokojnie 

przejrzeć. Mi tylko chodziło, jeśli pan przejął 6 lat temu ilu było pracowników ilu jest w tej chwili. Takie 

jest wyliczenie, czy nie ma tego? Załużmy przyjmował pan z pracownikami tylu, w tej chwili jest tylu.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na stan 5 stycznia 2010 roku było 26 teraz jest 31. I te 5 osób to 

jest 26 plus 5 to jest osoba od archiwum i rady, sekretarka, pomoc administracyjna to jest osoba, 

która siedzi w budownictwie, opłata śmieciowa to jest osoba, która siedzi w ochronie środowiska i 

konserwator który odpowiada za komputery itd, czyli pan Demianiuk.  

Radny Ignacy Janczuk – i czy są jeszcze osoby zatrudnione z Urzędu Pracy, czy na inne umowy 

śmieciowe?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – były do tej pory, że tak powiem 4 czy 5 stażystów, którzy skończyli, 

została 1 osoba. W tej chwili w ramach uzupełnień tutaj to są 3 osoby. 3 osoby pracuje zgodnie z 

umową podpisaną z biurem pracy. Pracownik biurowy, prace interwencyjne to jest pani Szylar, która 

zastępuje panią Anetę Chromiec, robotnik gospodarczy roboty publiczne Mirosław Dacewicz, jemu 
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się kończy właśnie teraz w listopadzie i pani, która obsługuje sekretariat, bo pani Gut była na 

macierzyńskim to jest też z biura pracy.  

Radna Halina Bardadin – wróciła z macierzyńskiego? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wróciła w poniedziałek. 

Radny Ignacy Janczuk – czyli można rozumieć, że w tej chwili jest pracowników 34?  

Radna Halina Bardadin – znaczy 31 osób to jest zatrudnionych na umowę o pracę?  

Radny Ignacy Janczuk – było 26 i jest 34, jest 8 osób więcej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, ja tutaj z paniami rozmawiałem nie można tego sumować. 

Aktualny stan zatrudnienia, zastępca kierownika stanu cywilnego to jest stanowisko pani Daniluk, 

która jest w tej chwili na urlopie macierzyńskim i stąd jest osoba przyjęta przez biuro pracy, która 

zastępuje ją.  

Radny Mateusz Leszczyński – ja mam pytanie to jest mowa tylko o Urzędzie Gminy, a nie o 

szkołach?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę? 

Radna Halina Bardadin – pyta czy to są tylko o Urząd Gminy, czy z jednostkami pomocniczymi.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest gmina czyli Urząd. 

Radna Halina Bardadin – ale jednostki pomocnicze  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo już odpowiadam. W tym jest pracownicy gminy, 

grupa nasza, plus tych dwóch panów, co obsługiwało śmieci. Jednostki tak jak Państwo mówicie 

szkoła jedna, druga, trzecia to już są ewidencje tam w szkole prowadzone.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale to gmina płaci.  

Radna Halina Bardadin - ale to też nie należy do  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - gmina utrzymuje szkoły.  

Radna Halina Bardadin - panie wójcie ale nam chodziło o całość Urząd Gminy, szkoła o wszystko i o 

jednostki pomocnicze, o ile wzrosło zatrudnienie jaka jest różnica z tym co wójt przejął jak na tym 

stanowisku został wybrany wie pan o co chodzi  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dobrze już teraz rozumiem, nie ja doprecyzuje Państwu, znaczy 

inaczej dopytam Państwa 

Radny Ignacy Janczuk – ja przepraszam że się wtrącę, to znaczy to ja zapytałem tylko do urzędu, nie 

także tu jeśli chcemy trzeba następny złożyć  

Radna Halina Bardadin - wiesz no ale też nie było sprecyzowane czy to chodziło o urząd gminy  

Radny Ignacy Janczuk - nie ja prosiłem właśnie o urząd gminy  

Radna Halina Bardadin - to jeszcze tylko mam pytanie czy te 31 osób to na umowę o pracę?  

Radny Ignacy Janczuk – nie, to są na stałe rozumiem 

Radna Halina Bardadin - na stałe właśnie chcę pana wójta zapytać te 31 osób na stałe tak? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo ale mogę na chwilę poprosić poprosiłem żeby 

skserowano, zaraz rozda, Państwo będziecie mieli przed sobą i każdy zapyta, ja odpowiem to co 

mówiłem przecież to było naocznie widziane.  

Radny Mateusz Leszczyński - ale czy można prosić o wszystkie jednostki pomocy czy nawet ile było 

w tym zatrudnionych. 

Radna Halina Bardadin - dla mnie to jest całość.  

Radny Mateusz Leszczyński - to jest całość.  

Radna Halina Bardadin - dla mnie to jest całość to jest urząd gminy no to jest 

Radny Mateusz Leszczyński - szkoły nie szkoły wszystko 

Radna Halina Bardadin - wójt jeszcze przecież ma pod sobą inne instytucje ja, ośrodek jednostki 

pomocnicze Urzędu Gminy  

Radny Mateusz Leszczyński - wszystko co podlega gminie  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo w prawie jest taki podział jednostki podlegające, 

jednostki pomocnicze i jednostka wiodąca.  

Radny Mateusz Leszczyński - no to wszystko.  

Radna Halina Bardadin - a jednostki pomocnicze no to są  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - czy jeszcze oprócz tego macie Państwo jakieś pytania czy to już 

będzie koniec. 

Radna Halina Bardadin - mam jeszcze pytania odnośnie funduszu sołeckiego na przyszły rok bo 

wnioski już zostały złożone. Czy już była akceptacja tych wniosków czy nie? Był termin chodzi mi 

konkretnie o mój wniosek, czy wnioski były zaakceptowane i tak przyjęte jak tam było napisane, czy 

nie? Bo ja np. mieliśmy fundusz sołecki ponad 8.000,00 zł, z kalkulacji i z zakresu działań które 

chcemy przeprowadzić w przyszłym roku wyszło trochę więcej to ponad 5.000,00 zł, czy została 

zaakceptowana czy nie? Czy dołoży nam wójt 5.000,00 zł żebyśmy mogli skończyć, bo to już się 

ciągnie kilka lat nie możemy w pełni użytkować tej świetlicy, bo wiele rzeczy jeszcze trzeba zrobić. 

Chcielibyśmy zakończyć w tym roku także poprosiliśmy o 5.000,00 zł dodatkowo na remont. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo ten budżet był robiony, on był robiony na bazie 

tylko wydatków bieżących, remontów i tutaj zostało przyjęte do budżetu tylko kwota wynikająca z 

wartości funduszu sołeckiego jaki był Państwu naliczony czyli 3.000,00 zł czy 5.000,00 zł nie jest 

uwzględnione w funduszu sołeckim na te remonty.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale na pewno będzie dołożone tak jak zawsze. 

Radna Halina Bardadin - ale ja po prostu pytam czy jest szansa, możemy liczyć na to że nam Wójt 

dołoży czy  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zawsze się dokładaliśmy i zawsze się dokładałem do każdej 

świetlicy.  

Radna Halina Bardadin - także ja tutaj chciałam od razu przy tym radę poinformować  bo tak jak 

mówiłam 5.000,00 zł chcemy wreszcie zakończyć ten remont. W tym roku zrobimy  jedną salę, mamy 

niezrobioną kuchnię to tak ciągniemy przez kilka lat. Chcielibyśmy zakończyć dosłownie ok. 5.000,00 

zł, ponad 5.000,00 zł brakuje żeby już temat remontu się zakończył. 
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Radny Ignacy Janczuk - macie gdzie zjeść, a nie macie gdzie nagotować, coś w tym stylu.  

Radna Halina Bardadin - no nie mamy jeszcze na czym, ale to już nie chodzi o wyposażenie to nie, 

ale to o remoncie ścian. Musimy jeszcze kuchnię doprowadzić, czyli co, jaka decyzja?  

Radny Ignacy Janczuk - ja myślę że bezproblemowo.  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - zawsze dokładaliśmy.  

Radny Ignacy Janczuk - trzeba już zakończyć bo już te świetlice są w miarę zrobione tylko zostały jak 

tutaj  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - została tutaj i została w Szpakach.  

Radny Mateusz Leszczyński - fundusz sołecki na kostkę nie starczy, obrachunków nie mamy takich 

szacunkowych  

Radna Halina Bardadin - no kalkulacja taka nasza była zrobiona   

Radny Mateusz Leszczyński - no a u nas jest 12.000,00 zł, jest kostka. 

Radna Halina Bardadin - powinna nam wystarczyć na materiały, natomiast na robociznę nam 

zabraknie.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - właśnie bo czasem jest tak że trzeba pokończyć to co 

pozaczynane i to trzeba bo ja w prawdzie, był ten przegląd, radni którzy byli na tym przeglądzie dróg 

to też żebyście się Państwo zastanowili bo ja poprosiłam żeby wójt się określił ile my mamy tych dróg 

betonowych zaczętych zrobionych, a nie przykrytych żeby pójść dalej i pan wójt mi powiedział że to 

jest  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ok. 3 km  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - 3 km tych dróg, zastanówcie się Państwo jak będziemy 

konstruować budżet na przyszły rok czy nie przykryć najpierw tego co się już rozpada, a dopiero w 

inne iść bo jak my to zostawimy niektóre jeszcze są w bardzo dobrym stanie, niektóre w gorszym ale 

jak zostawimy to wszystkie będą w złym, bo betonówka się nie nadaje do tego żeby leżała  

Radny Mateusz Leszczyński - ale Pani Elwiro z jednej strony to Pani dobrze mówi, bardzo dobrze. 

Pani mówi, tylko dlaczego przez tyle lat było takie zaniedbywane, bo to jest właśnie „ale” wielkie 

dlaczego droga była zrobiona, to moim zdaniem to powinno być nakryte od razu. 

Przewodnicząca Elwira Hulińska - no i teraz trzeba naprawić.  

Radny Ignacy Janczuk - słuchajcie jeśli można, to jest bardzo dobry pomysł i powinniśmy przyjąć, 

przykryć te drogi które są żeby tam nie niszczały i budować tam po kolei. My nie łapmy znowu jakiś 

innych dróg, ja rozumiem że każdy chce, ale róbmy to po kolei jak planowaliśmy na 2016 rok które 

drogi i róbmy tak jakby stopniowo i starajmy się bo teraz już czas, powiem te programowanie 

naprawdę na budowę dróg i będzie dużo tam programowania jak tutaj Ewa tam wspomniała kiedyś na 

komisji bardzo fajnie my szukajmy tak jakby finansowania do konkretnych dróg, nie dróg do 

finansowania bo my się pogubimy i poróbmy te drogi pozaczynane. Pokończmy te betonówki jak to 

pani mówi i idźmy dalej stopniowo. Ja bym bardzo prosił aby tam powstała komisja z kilku osób, z 

radnych i przejrzeć te drogi tak jakby wytypować do kolejnych tam napraw te drogi stare, takie ponad 

tam 15 lat temu wybudowane, bo je trzeba i na to będzie mi się wydaje że programowanie się 

znajdzie.  
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Przewodnicząca Elwira Hulińska - znaczy ja wnioskowałam już kilkakrotnie i dalej to samo 

powinniśmy usiąść i pojechać żebyśmy wszyscy zobaczyli jakie my te drogi gminne mamy, bo nie 

wiemy. Szkoda, że dzisiaj nie ma Ewy, bo byliśmy w Kazimierzowie na tym odbiorze i Państwo 

domagają się jakby droga Kazimierzów - Koszelówka połączyć, bo jest kawałek betonówki i ileś tam 

brakuje. No ja nie jestem przeciwna, ale wracając jechaliśmy chwilę dalej jest droga która łączy 

Kazimierzów i wychodzi między Wólką, a Koszelówką. Ja nie jestem świadoma tego i my wszyscy nie 

jesteśmy świadomi, więc już bez przesady to nie ma być sieć taka że co kilometr droga i zwrócić 

uwagę na te drogi które faktycznie są w pierwszej kolejności do zrobienia, a my nie wiemy bo znamy 

sytuację u siebie ale całej gminy nie mamy obrazu i powinniśmy pojechać i zobaczyć naprawdę 

mamy mapę dróg i wtedy można jakieś sensowne decyzje podejmować.  

Radna Halina Bardadin - też kiedyś ustalaliśmy. 

Radny Ignacy Janczuk - ale też się trzymajmy tych prognoz wieloletnich, bo tak było tam ujęte rok 

temu na ten rok z tego roku na następny, ale starajmy się to robić, nie odkładajmy tego, bo takie też 

drog,i że jest w tym roku będzie aktualne za rok i za rok tak nie można też odkładać.  

Radna Halina Bardadin - nie można przekładać, trzymajmy się planu.  

Radny Ignacy Janczuk - trzeba to w miarę, żeby po prostu ktoś czekał tyle samo na to, że jeden 

czeka rok, drugi tam 10 lat. Bo to też tak nie może być także proszę to żeby jakaś komisja.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - proszę bardzo.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jak tu Pani wspomniała, Szanowni Państwo to mieszkańcy wiedzą 

najlepiej skąd są, wybierane jakie drogi. Ja zawsze mówiłem, droga oczywiście trzeba robić, ma być 

dobrze zrobiona i ma dużo ludzi jeździć. Tak jak pani przewodnicząca to czy łączyć Kazimierzów z 

Koszelówką i tutaj żeby dalej i nawet gdzieś tam, bo czasami komuś trzeba przejechać kilometr dwa 

dłuższą drogą.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - wszystko tak z sensem   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - z sensem  

Radny Mateusz Leszczyński - dobrze pan mówi panie wójcie, tylko że w ten sposób pan mówi że 

mieszkańcy decydują o tej drodze, ale przykładowo jeżeli u Pana Tadeusza za budowę 500.000,00 zł, 

a za pół roku 500.000,00 zł to my nie dostaliśmy nic, a tu było przez 2 lata 1.000.000,00 zł 

wpakowane.  

Radny Tadeusz Ilczuk - ale to nie to, że ona była od razu wrzucona droga. 

Radny Mateusz Leszczyński - ja wiem, ale mi o to chodzi że w tamtym roku 500.000,00 zł, ja nie 

mówię że źle, dobrze zrobiona, a w tym roku znów 500.000,00 zł, a przykładowo u nas we wsi, czy w 

Kiełbaskach, w Wólce, Kazimierzowie nie ma nic, o to mi chodzi, żeby w miarę podzielić to 

sprawiedliwie między wioski. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, Szanowni Państwo, to Państwo ustalacie, Państwo wytycza 

zadania i wydatki inwestycje, bieżące. Ja panu powiem, ta droga to było naciskane to każdy jeździł, 

ona była zbudowana, panie Tadku kiedy była, przed asfaltem   

Przewodnicząca Elwira Hulińska - ale skończmy już z tymi drogami, jeszcze jakieś objaśnienia do 

tego. Jeszcze do zatrudnienia macie, dostaliście Państwo.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - czyli 26 osób było na 5 stycznia 2010 roku w tej chwili jest 31.  

Radny Mateusz Leszczyński - ja poprosiłbym jeszcze na następną sesję  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale mogę dokończyć  

Radna Halina Bardadin - tak proszę  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 31 stanowiska jakie były utworzone w ostatnim czasie tak jak 

mówiłem osoba do archiwum obsługi biura rady czyli pani Marzena, sekretarka, pomoc biurowa 

osoba która w budownictwie jest, opłata śmieciowa która nadzoruje i bierze opłaty śmieciowe i 

konserwator, osoba która odpowiada za komputery i inne rzeczy pomaga. Tu Szanowni Państwo w 

tej kolumnie po prawej stronie pracownik biurowy prace interwencyjne to jest właśnie na ten w 

ramach programu biura pracy te 3 osoby są, dlatego właśnie pracownik biurowy prace interwencyjne 

jest pani Szylar, która jest na czas określony ale w kolumnie wcześniejszej pisze zastępca kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego. Także nie można tego dodawać bo zastępca kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego to jest tutaj lista osób które że tak powiem stanowiskami, ale tej pani w tej chwili nie ma, bo 

jest na urlopie, a zastępuje ta pani z biura pracy.   

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - my rozumiemy ta sama osoba jest w dwóch kolumnach.  

Radny Ignacy Janczuk - tak jak którejś pani nie ma i jest na urlopie  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - pani Chromiec kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego jest na 

urlopie macierzyńskim, a zastępuje ją pani która jest z prac interwencyjnych. Ja tak rozumiem, z 

interwencyjnych i jest tu i tu, a ja chciałam zapytać panie wójcie bo mamy tą kawiarenkę internetową, 

nie wiem czy wszyscy radni wiedzą komputery są, a kiedy będą kiedy będzie otwarta?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - trzeba będzie znaleźć osobę, bo pytałem nie było chętnych i nie 

było tematu. To trzeba zrobić jak najszybciej, po prostu bo tam stoją te komputery 4 miesiące.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no i nieużytkowane są, a już by mogły być, konserwator jest 

od tego.  

Radny Ignacy Janczuk - także żeby to podsumować nie, czyli tak jakby wzrost poszedł o pięć osób 

nie i na stałe jakby tutaj. Uważam że jest taki wzrost dość spory i byśmy prosili żeby w administracji 

Ci co są, niech pracują, bardzo dobrze ale żeby nie szło tej tendencji jak teraz, że za rok będzie 

dziesięć osób, bo skoro na jednej kadencję przybyło pięć. Myślę że zadań to nie przybywa tak 

gwałtownie jak pracowników, bo tam trzeba to brać pod uwagę.  

Radny Mateusz Leszczyński - mam pytanie  

Radny Ignacy Janczuk - bo każdy tam pracownik wiadomo pracuje no i bardzo dobrze, ale też są 

związane z tym koszty.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dlatego wójt szuka pracowników zastępczych zawsze z biura pracy 

tak żeby obniżać koszty.  

Radna Halina Bardadin - no dobrze i z biura pracy żeby ograniczać koszty na pewien czas tak później 

na pewien czas trzeba zatrudnić i jeżeli wójt zatrudni na pewien okres na który jest zobowiązany do 

zatrudnienia później co jest zatrudniana ta osoba tutaj na etat w Gminie do Gminy czy nie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w zależności jak potrzeba dla biura pracy zatrudniamy później na 

pół miesiąca na dwa miesiące na umowy zlecenia.  

Radny Mateusz Leszczyński - a mam pytanie odnośnie tych, bo tu jest konserwator tu pod 9 i tu jest 

po lewej stronie pod 5 konserwator, czym to się różni?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to jest stanowisko tak jak mówiłem utworzone to jest pan 

Demianiuk, bo to są stanowiska tutaj wymienione jakie mamy w gminie i to się nakłada jeden do 
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jednego. Szanowni Państwo czyli macie następny przykład pod 18 tak pomoc administracyjna 

budownictwo, to jest ta osoba która jest zatrudniona czyli pani Terlikowska pod 3 wcześniej pomoc 

administracyjna budownictwo.  

Radny Mateusz Leszczyński - jeszcze raz bo tutaj jest tak jakby wychodzi 33 jest tak?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo powtarzają się.  

Skarbnik Anna Blondyk - bo tutaj nazwa stanowiska gdzie są wszystkie stanowiska, a po lewej stronie 

to znaczy osoby nowe, które zostały zatrudnione, ale tutaj tej nazwy stanowiska to się samo powtarza 

bo to jest ogółem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tu są przywołane wszystkie stanowiska i pod tymi stanowiskami są 

osoby. Pani pomoc administracyjna to jest jako stanowisko to osoba zatrudniona w ostatnich tam 3 

latach.  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - czy jakieś pytania jeszcze Państwo macie, pan wójt jeszcze coś 

ma? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak Szanowni Państwo woda  

Radny Ignacy Janczuk - jeszcze tutaj takie tam pytanie małe bo jak się leci z góry na dół to 

poszczególni pracownicy tam fizyczni i pod jednym punktem załóżmy pracownik gospodarczy dwie 

osoby, to jak mam to rozumieć pod jednym punktem są dwa stanowiska?  

Skarbnik Anna Blondyk  - w gospodarczym dwie osoby to jest Łubik i Sawczuk.  

Radny Ignacy Janczuk - no zgoda, no to ich jest dwie no to nie jest jedna skoro jest dwie czyli pod 

tym punktem załóżmy jest dwie osoby, a nie jedna.  

Radna Halina Bardadin  - oczywiście bo jest na stanowisku tym, zatrudnione są dwie osoby tak 

należy czytać.  

Radny Ignacy Janczuk - czyli jest więcej osób jak pan nam przedstawił. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę 

Radna Halina Bardadin – nie, więcej nie jest.  

Radny Mateusz Leszczyński - ale pod tymi dwoma punktami jest po 2 osoby.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - trochę szacunku nawzajem 

Radna Halina Bardadin - ale tutaj też należy wziąć pod uwagę tutaj, że konserwator może pracować 

na dwie zmiany. Potrzeba pewnych osób więcej, konserwator jest na 2 zmiany? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo te 31 to nie jest suma od 1 do 19 i od 1 do 9.  

Radna Halina Bardadin - panie wójcie pytam, na tych stanowiskach gdzie są po 2 osoby to pracują na 

zmiany czy jak?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, dwóch konserwatorów na hydroforni. Nie wiem kto, tam jest 

pan Maciejuk, czy ten  

Radna Halina Bardadin - ja nie pytam o nazwiska, tylko pytam czy tam jest praca na dwie zmiany, że 

są dwie osoby.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, jedna. Inaczej powiem Państwu pisze pracownik gospodarczy 

dwóch, to jest dwie osoby bo takie mamy dwa stanowiska, dwie osoby mają u siebie w angażu tak 

nazwane jako pracownik gospodarczy.  

Radna Halina Bardadin - ja to rozumiem panie wójcie, tylko nie wiem czy nie rozumiem. Jest dwóch 

konserwatorów  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pracują w tym samym czasie . 

Radna Halina Bardadin - o to mi chodzi. Dlatego zadałam pytanie no czy na dwie zmiany, czy na 

jedną.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja mówię że są dwie osoby pani Halino, gmina pracuje na jedną 

zmianę, ja już tego nie dopowiadałem bo dla mnie to oczywiste.  

Radna Halina Bardadin - bo są czasami takie specyficzne że widocznie może ktoś pełnić  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na jedną zmianę. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - coś jeszcze panie wójcie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowna Rado, dowiedziałem się, co się dzieje z wodą, firma 

buduje drogę, nikt nie poinformował wójta i biorą z hydrantów do budowy drogi wodę.  

Radny Mateusz Leszczyński - no ale te pozycje co jest po dwie osoby, to jest pod jednym punktem, a 

nie razy dwa. 

Radna Halina Bardadin - na jednym stanowisku zatrudnione są dwie osoby. 

Radny Mateusz Leszczyński - no to powinny być 34 osoby, a nie 31.  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - a liczył pan dokładnie czy się zgadza.  

Radny Mateusz Leszczyński - no bo tutaj dołóżmy, wykreślmy i policzmy u masz 3 punkty razy 2  

Skarbnik Anna Blondyk - to nie trzeba tutaj liczyć te nazwa stanowiska, te stanowiska liczyć z tym że 

tu jest jeden wakat to tego nie liczyć.  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - no 31 jest.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo jeżeli pisze dwie osoby, jeżeli mówimy 

rachunek arytmetyczny, to co trzeba zrobić? Ja sam się zastanawiałem, wytłumaczył pan panie 

Łukaszu? Ja Państwu powiem jeszcze raz, nie pani Justyna na urlopie, ja powiem Państwu z czego 

wynika 31. Patrzcie Państwo na liczbę porządkową 1-19, 1-19 dodać 1-9 dodać 9 to jest 28. 

Szanowni Państwo pod pozycją trzecią są dwie osoby ale dodajemy jedną bo jedna siedzi pod 

pozycją trzecią dodajemy  

Radna Halina Bardadin - no to my nigdy tak nie dojdziemy panie wójcie i tutaj po prostu  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przyjechała, na to niech przyjedzie. Ja siedziałem trzy dni, kazałem 

jej wypisać normalnie imieniem i nazwiskiem wszystkie osoby, bo ja na pamięć mogę policzyć ile w 

gminie osób pracuje, tylko że są takie różne, jest stanowisko, jest osoba i je zastępuje i jest pracownik 

interwencyjny tak, przecież to organizacja żyjąca, a nie tak że się Szanowni Państwo  

Radna Halina Bardadin - ile jest osób, ile jest jeszcze etaty na liczbę osób to też jest 



Wyciąg z protokołu  odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo etatów nie zawsze można pokrywać z liczbą 

osób.  

Radna Halina Bardadin - nie pokrywa się, bo ja wiem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pani dokładnie wie.  

Radna Halina Bardadin - ja wiem że to się nie pokrywa.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo susza minęła  

Radna Halina Bardadin - to ile osób może panie wójcie, czy te 31 to są w osobach?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Redaktor „TS” Milena Celińska - głowa jedna.  

Radna Halina Bardadin - w Urzędzie Gminy tylko i wyłącznie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - z grupą, czyli Ci co opiekują się hydrofornią, oczyszczalnią, Ci co 

opiekują się śmieci, czyli sprawy porządkowe robią. Szanowni Państwo chce zasięgnąć informacji 

ponieważ osoby przynosiły, na razie odpowiadaliśmy sprawa umorzenia podatku ze względu na 

suszę. Bo z takim tematem się wójt spotkał i chciałbym skonsultować z Państwem jak w takiej sytuacji 

należy postępować. Powiem Państwu tak, osób które miały procent straty powyżej 30, gospodarstw 

jest 120, a tych co strata nie przekroczyła 30% było 168. Zwracają się tacy, co mają stratę powyżej 30 

i się zwracają o umorzenie podatku takie gospodarstwa, osoby które mają stratę poniżej 30.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no tu jest problem. No bo skoro mają straty więc jakby 

przysługuje im, nie? Ale ten który dostał już z agencji jakieś pieniądze, a ten który nie ma to nie dostał 

z agencji, to i tutaj mu nie przysługuje i wiecie to jest naprawdę  

Radny Łukasz Kalużny - dla tych co ma powyżej 30  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 800, 400,00 zł  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - właśnie o tym mówię. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a ten co nie miał 30, to nic nie dostanie, tak? 

Radny Łukasz Kalużny - trzeba się nad tym głęboko zastanowić.  

Radny Mateusz Leszczyński - ale też nie możemy wszystkim umorzyć, bo to wiecie co, by było.  

Radna Halina Bardadin - nie no, a ile osób składało wnioski? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - jak był obniżany  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wniosków było złożonych 288. 

Radny Mateusz Leszczyński - na kwotę jaką by wyszło? 

Radna Halina Bardadin - no ale to mówimy o wnioskach ogólnych w związku z suszą, tak?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - panie Halino ja czytałem już, to powtórzę.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - łącznie wniosków suszowych było 288, z tego 120 straty 

przekroczyły 30%, a 168 strata była mniejsza niż 30%.  

Radny Ignacy Janczuk  - słuchajcie zawsze umorzenia to były takie  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zdarzenia losowe  

Radny Ignacy Janczuk - zdarzenia losowe takie poważniejsze, chyba tak trzeba przy tym zostać.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a jeszcze mam pytanie, czy będziemy umarzać ze swoich? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - z własnych.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - z własnych, nie ma żadnego umorzenia z jakichś tam  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie ma.  

Radny Mateusz Leszczyński - no ale słuchajcie nie możemy tak sobie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo podejmuję decyzję i informuję jakie przypadki w 

tej chwili były w tym roku. Jakieś straszne choroby, drogie choroby, kosztowne, zresztą to nie można 

oceniać choroby czy droga, czy tania, poważne choroby. Huragan co był, co ludziom domy, dachy 

porwało też umorzyliśmy podatek. Tam gdzie się dało, to też przecież były środki odpowiednie 

ściągnięte i wszyscy osoby które miały uszkodzone mieszkania to zostały wypłacony im dotacje tak z 

tego tytułu.  

Skarbnik Anna Blondyk - klęski żywiołowej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z tytułu klęski żywiołowej.  

Radny Mateusz Leszczyński - to się zgadza z klęski żywiołowej, ale co do tego 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dlatego pytam Państwa, żeby później nie było niejasności.  

Radny Mateusz Leszczyński - po mojemu to nie ma sensu, bo tu nie ma klęski żywiołowej  

Radny Łukasz Kalużny - klęska była.  

Radny Mateusz Leszczyński - klęska była, ale nie w ten sposób że  

Radny Ignacy Janczuk - trzeba zostać przy tym co było wcześniej . 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - czyli zdarzenia losowe nie bierzemy pod uwagę. 

Radny Ignacy Janczuk – nie ma szansy obdzielenia po prostu, bo nie ma mądrej decyzji w tym 

temacie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo to powiem inaczej 280, 300,00 zł, 300 

powiedzmy gospodarstw jedna rata ile może kosztować?  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - ale tak nie ma co liczyć, bo różne są gospodarstwa i różne 

powierzchnie. 

Radny Mateusz Leszczyński - to wyjdzie ponad 100.000,00 zł  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - zostajemy tylko przy tych. Dobrze teraz wróćmy jeszcze Proszę 

Państwa odnośnie pracowników pani Justyna to sporządziła, więc może się doliczymy w końcu.  

Pracownik Urzędu Gminy Justyna Iwaniuk - Michalik - wnioskują Państwo aby uzyskać informację na 

temat ile było osób zatrudnionych za poprzedniego wójta tak za Pana Franciszka, czyli tu wskazane 

do 5 grudnia 2010 r. Zatrudnionych było 26 osób, druga kolumna mówi zatrudnienia nowych 

pracowników, na nowopowstałych stanowiskach pracy od 6 grudnia 2010 r., czyli to są nowe 

stanowiska i nowi pracownicy, czyli tutaj nie można też mylić pracowników z przeniesień albo jeżeli 
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powstały stanowisko za pana Franciszka np. powstał wakat i został zatrudniony nowy pracownik, to 

nie jest ta kolumna. To są nowi pracownicy, na nowo powstałych stanowiskach, bo tak ciężko będzie 

tutaj przedstawić jeżeli ja zacznę wypisywać same nowe stanowiska to będzie ich więcej dlatego że 

one powstawały nowe stanowiska, np. do spraw ewidencji ludności, odszedł kierownik ewidencji 

ludności powstało stanowisko do spraw ewidencji ludności i został przeniesiony pracownik z 

sekretariatu na ewidencję ludności. W między czasie zostało zlikwidowane stanowisko do spraw 

ewidencji ludności, a powstało stanowisko zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Tego 

proszę Państwa w wykazie nie ma, bo ten pracownik był za kadencji pana Franciszka, on był na 

stanowisku.  

Radna Halina Bardadin - ja nie wiem, dla mnie to jest dziwne  

Pracownik Urzędu Gminy Justyna Iwaniuk - Michalik - na nowo stworzonych stanowiskach pracy.  

Radna Halina Bardadin – dobrze, jeżeli ten pracownik z sekretariatu przeszedł, to na sekretariacie 

nikt nie obsługiwał wtedy?  

Pracownik Urzędu Gminy Justyna Iwaniuk - Michalik - to był wakat wtedy i to nawet nie było 

stanowisko sekretariat tylko to był referent do spraw obsługi handlu i oświaty.  

Radna Halina Bardadin - ale kto te stanowiska tak że tak powiem nazywa, że nie było takiego 

stanowiska później stworzone zostało takie stanowisko, nie było stanowiska do spraw ewidencji 

ludności, później zastępca kierownika 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ewidencji ludności, tak mamy Szanowni Państwo  

Radna Halina Bardadin - tak i kto te stanowiska tak tworzy i nazwa? To jest odgórne czy tutaj 

wewnętrznie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mieliśmy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, ta pani odeszła, 

nabór był, nikt się nie zgłosił, była osoba 3 lata.  

Radna Halina Bardadin - słuchajcie panowie, bo nie będziecie później wiedzieli, chcieliście czegoś, a 

teraz rozmawiacie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - osoba 3 lata która była na sekretariacie przeszła do ewidencji 

ludności na zasadzie przeniesienia. 

Pracownik Urzędu Gminy Justyna Iwaniuk - Michalik - więc to nie jest nowy pracownik. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - i po trzech latach, bo ja pełniłem 3 lata funkcję jako jeden i 

dawałem śluby cywilne, po 3 latach jak już ta pani nabyła uprawnienia dopiero mogła stać się 

kierownikiem, czyli w formie zastępstwa, bo żeby prowadzić ewidencję ludności to trzeba mieć 5 lat 

stażu pracy w administracji, wykształcenia administracyjno – prawne. To się nie opowie jednym 

słowem tego. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - w tej chwili stan zatrudnienia jest  

Pracownik Urzędu Gminy Justyna Iwaniuk - Michalik - 31 osób jest zatrudnionych w Urzędzie Gminy i 

jest pięciu  pracowników zatrudnionych nowych, na nowo powstałych stanowiskach pracy. Bo ja nie 

mogłam zrobić czegoś takiego właśnie w tej rubryce nowo powstałych stanowisk, bo będzie ich 

więcej, ale to są nie nowi pracownicy, bo oni zostali przeniesieni z innych stanowisk, a na ich miejsce 

zostali  

Radna Halina Bardadin – nam chodzi liczbowo. 



Wyciąg z protokołu  odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w posiedzeniu. 

 

Pracownik Urzędu Gminy Justyna Iwaniuk - Michalik - prosta matematyka  

Radny Ignacy Janczuk - ale 3 osoby są zatrudnione z urzędu pracy, to one są te 31 plus te 3?  

Radna Halina Bardadin - według stanu na dzień  

Pracownik Urzędu Gminy Justyna Iwaniuk - Michalik – 31 plus trzy dokładnie 

Radny Ignacy Janczuk - no czyli będzie tak jakby 34  

Radna Halina Bardadin - w umowie z Powiatowym Urzędem to jest ten staż?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, ale zatrudnione jeżeli umowa jest z wójtem ma podpisaną ale 

fizycznie jej nie ma.  

Pracownik Urzędu Gminy Justyna Iwaniuk - Michalik - pan Ignacy ma rację, bo to jest 31plus te 3 

osoby, dlatego tutaj ich nie dawałam, bo to są umowy terminowe i one są refundowane z Urzędu 

Pracy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to jest pomieszane stanowiska z osobami, to jest właśnie  

Pracownik Urzędu Gminy Justyna Iwaniuk - Michalik - stan pracowników  

Przewodnicząca Radny Elwira Hulińska  - to już teraz wiadomo. 

Pracownik Urzędu Gminy Justyna Iwaniuk - Michalik - nie mieszałam tych nowo powstałych 

stanowisk bo tego będzie za dużo, bo to będzie ok. 9/10 nowych stanowisk, ale te stanowiska w 

między czasie zostały zlikwidowane, więc to jest już jest aktualny stan zatrudnienia to jest 3 kolumna, 

31 pracowników, czyli 5 zatrudnionych zostało nowych pracowników na nowo powstałe stanowiska 

pracy, a ta ostatnia kolumna to są stanowiska refundowane z Urzędu Pracy.  

Radny Ignacy Janczuk - czyli żeby to podsumować mamy 31 pracowników za których tam płacimy i 

trzech też pracowników którzy są  

Pracownik Urzędu Gminy Justyna Iwaniuk - Michalik - refundowani z Urzędu Pracy.  

Radny Ignacy Janczuk - czyli mamy w sumie, tam pracuje na rzecz gminy 34 osoby. 

Pracownik Urzędu Gminy Justyna Iwaniuk - Michalik – dokładnie, w Urzędzie Gminy Stara Kornica. 

Starałam się jak najprościej, bo jak zaczęłabym jeszcze Państwu wpisywać te nowe stanowiska to 

byłoby za dużo. 

Radna Halina Bardadin - o ile osób zwiększyło się zatrudnienie? 

Pani Justyna Iwaniuk-Michalik - tak jak ja zrozumiałam z przekazanej informacji, czyli ile osób zostało 

zatrudnionych za czasów pana Kazimierza Hawryluka. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pani Justyna przyszła z listą taką, ale mówiłem że to nie będzie 

czytelne. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś sprawy są? Bo tak chcieliśmy dla powiatu 

te nasze udziały oddać, oni nie chcą wziąć, a jakie to są konsekwencje finansowe dla nas?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - bardzo duże.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no właśnie, bo tak przeszliśmy  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - znaczy bardzo duże, powiem Państwu tak konsekwencje takie na 

ten moment nie ma żadnych, ale konsekwencją taką jeżeli dochodzi do upadłości firmy to udziałowcy 

pokrywają straty, nie zawsze, tak? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a tutaj wiadomo że straty są   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak  

Radna Halina Bardadin - tutaj chodzi o? 

Przewodnicząca Rady  Elwira Hulińska - PKS 

Radny Ignacy Janczuk - ale myślę że PKS to nie będzie miał więcej strat niż ma majątku,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo prawo handlowe mówi tak, ile można strat, a 

kiedy trzeba już ogłosić upadłość.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a to najpierw ma straty tak duże  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - żeby zarząd ogłosił stratę, to musi być określona struktura 

zadłużenia 

Redaktor „TS” Milena Celińska – upadłość.  

Radny Ignacy Janczuk - ale wtedy współudziałowcy nie muszą tam tej straty spłacać  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a kto pokrywa podatki, kto pokrywa płace ludziom? 

Radny Ignacy Janczuk - wchodzi syndyk masy upadłościowej 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jaki starczy masy upadłościowej. 

Radny Ignacy Janczuk – starczy. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - na jaką kwotę jest zadłużony w tej chwili? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w tej chwili PKS nie wiem bo na koniec tamtego roku strata 

wynosiła ponad 1.700.000,00 zł, chyba Pani Redaktor coś koło tego, czy nie? 

Redaktor „TS” Milena Celińska - jakoś tak.  

Radny Ignacy Janczuk - czyli trzeba na arenie wójt i powiat zasiąść, albo temat zamykać i koniec, 

likwidować PKS i wszystko, jak nie będzie innego wyjścia.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - nie no bo wiecie to grozi konsekwencjami finansowymi 

poważnymi w razie jakiegoś tam, jeżeli majątek  

Radny Ignacy Janczuk - grozi konsekwencjami jakimiś chyba raczej nie, tylko tam majątku powinno 

starczyć na pokrycie tych roszczeń, nie?  

Skarbnik Anna Blondyk – tylko później przy wycenie syndyka ten majątek płaszczy się do takich 

małych wielkości.  

Radny Mateusz Leszczyński - wartość przekracza majątek i w tym momencie zamknąć.  

Radna Halina Bardadin - nie wiem czy wszystkie gminy są udziałowcami. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - wskaźniki zadłużenia no właśnie, tu wójt posłuchajcie to nie 

jest 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo tego się Państwu nie wytłumaczy, w tej chwili 

bo to nie jest tajemnicą, na walne jaki jest zapraszany wójt przyjmowane sprawozdania roczne, to pan 

prezes zwraca się do udziałowców o wyrażenie zgody na kontynuację działalności. Dlaczego się pan 

prezes zwraca, a no dlatego, że w tej chwili zadłużenie powiem krótko przewyższa majątek.  

Radny Mateusz Leszczyński - ale to będzie rosło cały czas i będzie jeszcze gorzej.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę Państwa ja nie jestem jasnowidzem. Dlatego naciskałem i 

prosiłem chociaż głosy były takie że nie trzeba tego robić, niech zostaną udziały wiem jakie mogą być 

tego później skutki. 

Radna Halina Bardadin - a my nie przekazywaliśmy w ubiegłym roku?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - bo to jest właśnie pokłosie to że było przekazanie narady uchwały 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - chcieliśmy  

Radna Halina Bardadin – przekazaliśmy, jest uchwała ja sobie przypominam  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale to oni w tym roku nam odpisali  

Radna Halina Bardadin - słuchaj my przekazaliśmy w ubiegłym roku swoje udziały  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – moment, powoli, w tamtym roku 2014 bo to były te spotkania, 

podjęliście Państwo ja wnioskowałem o uchwałę o przekazanie udziałów nie odpłatnie. Tych udziałów 

mamy tam 4,2%, to jest chyba  

Radna Halina Bardadin – czyli jaka to jest kwota?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pozwoli pani ja dokończę, na 80.000,00 zł. Udziały się nie inflacją 

nic, jest 80.000,00 zł i wtedy była dyskusja żeby z PKS-u, że tak powiem zrobić jednego 

zarządzającego, żeby nie sześciu wójtów zarządzało tylko to miał przejąć albo starosta albo burmistrz 

i poprosiłem o przekazanie, nawet odpłatnie bo inne gminy powiedziały że odpłatnie nie, tylko za 

wartość udziałów i zagłosowaliście i tutaj czy badania RIO, czy inne rzeczy były, te uchwały i w końcu 

powiedziałem nie trzymajmy jej, wyślijmy do nich uchwałę niech oni się zdecydują. Bo pytałem i 

prezesa pytałem i starostę pytałem, co z tym tematem się dzieje. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to kiedy tą naszą uchwałę dostali? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w 2014 roku może była  

Redaktor „TS” Milena Celińska - styczeń, to chyba było spotkanie w styczniu 2014 roku.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Radna Halina Bardadin - w ubiegłym roku żeśmy podejmowali uchwałę  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a teraz w listopadzie nam odpisali że nie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak ale my wysyłaliśmy jeszcze raz tą uchwałę, wszystko żeby 

napisali na piśmie bo to było powiedziane że mamy, zawiozłem pewnie, położyłem, a teraz napisałem 

pismem z opcją taką, że proszę zająć stanowisko bo w tej chwili już od 9 miesięcy na razie się nic nie 

mówi o PKS.  

Radny Piotr Niedźwiedziuk - panie wójcie czy wiadomo ile naprawdę jest zadłużony PKS?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - już panu mówię, strata sięga ok. 1.000.700,00 zł. 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - 700.000,00 zł.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 1.700.000,00 zł, przepraszam.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - na koniec?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 2014 roku.  

Radny Wojciech Baj -  a te udziały to jak gmina wpłacała, czy do tego jakoś  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale my ryzykujemy do wysokości udziałów. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - znaczy inaczej. Udziały były wprowadzone 70.000,00 zł 

nieodpłatnie. 

Radny Wojciech Baj - ale jak nieodpłatnie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo może zróbmy to na innej sesji. Już nie raz to 

powtarzałem, udziały zostały nabyte przez gminę jeszcze za pana Franka, jak był PKS 

komunalizowany. To jest tak naprawdę w tej chwili Spółka Prawa Handlowego, ale gdzie 100% mają 

samorządy.  

Redaktor „TS” Milena Celińska - gdyby nie to jaki mają majątek, to zadłużenie byłoby jeszcze 

większe, gdyby z samego wożenia się utrzymywali. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, dochody które mają cały czas spadają, przewozy publiczne 

spadają. Dochody mają w tej  chwili z wynajmu dla szkół przetargach, wynajem pomieszczeń trochę 

tam  

Redaktor „TS” Milena Celińska - stacja diagnostyczna.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - stacja diagnostyczna, paliwo, że tak powiem sprzęt. Dochody, zyski 

ze sprzedaży paliwa poleciały w ostatnich 4 latach diametralnie do dołu, z prostej przyczyny bo teraz 

każdemu rolnikowi przywiezie 500 litrów na podwórka nie jadą ludzie już do CPN-u. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - jeszcze coś  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, no jeszcze, oczywiście że tak. Umorzenie podatku, czyli 

umarzamy tylko zdarzenia losowe, do zdarzenia losowe nie zaliczamy suszy. Z tymi drogami PROW 

w ramach środków tych na 2016-2020 co pytałem Państwa. Mamy w budżecie zapisane 50.000,00 zł 

na dokumentację i trzeba ruszać i to tak z „kopyta”, jakie drogi i dokumentację robić.  

Radny Mateusz Leszczyński - gminne? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – gminne. 

Radny Ignacy Janczuk – na pewno trzeba ta drogę na Koszelówce, za te 400.000,00 zł, która była no 

i tą drogę trzeba robić.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - Koszelówka w pierwszej kolejności. 

Radny Ignacy Janczuk - to są te 400.000,00 zł.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale za jakie 400.000,00 zł?  

Radny Mateusz Leszczyński - wycena była.  

Radny Ignacy Janczuk - co na wiosnę był projekt robiony.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to jest ta droga, ja mogę złożyć wniosek na tą drogę nie ma 

problem, tylko ta droga nie ma łączności z drogą publiczną, wojewódzką.  

Radny Ignacy Janczuk – ale są inne programowania na tą drogę. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale wójt się pyta na ten PROW, który też mamy na te 

3.000.000,00 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radna Halina Bardadin - mówimy o tych drogach, która łączy się niższej kategorii z wyższą kategorią, 

tak?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mówię o naborach które są, czy tam trwają  

Radna Halina Bardadin - to co wójt przedstawiał nam na komisji budżetowej, było powiedziane że 

droga powiatowa czy tam  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - musi się łączyć z drogą wyższego rzędu.  

Radna Halina Bardadin - wyższej kategorii. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - i nie piaszczystą tylko normalnie z drogą XXI wieku.   

Radny Ignacy Janczuk - to posłuchajcie tutaj wspominane było o tej drodze, może tu warto jest się 

wstrzymać na jakiś czas, aż powstanie OMYA. Być może drogę w stronę wojewódzkiej trzeba byłoby 

zrobić bliżej zakładów, tam jest droga nasza, a tutaj zrobić za gospodarstwem pana Bosia w tą 

stronę, ale mi się wydaje, że trzeba tam odczekać aż powstanie ten zakład, żeby też coś dopasować 

może dla nich. No bo uważam, że ten przestrzał drogi z tąd pod cmentarz jest bezsensowny, bo ta 

droga koło cmentarza ona tu nie jest dobra.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - znaczy oni sami mówią, że z tej strony żaden tir nie 

podjedzie. 

Radny Ignacy Janczuk - ale mówię, później OMYA to droga druga by spełniała warunki, a tutaj ta. Mi 

się wydaje, że z tymi drogami trochę się wstrzymajmy, zróbmy to co  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to nie będziemy na ten PROW składać? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo to już się sprawa ciągnie, mówiłem tyle razy. 

Przecież wójt uruchomił działania które są już mocno zaawansowane, że będzie droga pod 

wysypiskiem zrobiona. Szanowni Państwo z OMYA rozmawiam już piąty rok, czy tam czwarty, OMYA 

całe ciągi przemysłowe związane z kredą będzie realizowała tamtą drogą, ponieważ zakład który tu 

mówiłem szkoda, że nie pamiętacie będzie budowany na części działki z tej strony od granicy 

Koszelówka. Także OMYA bo ja widziałem projekty ,OMYA nie będzie jeździć, że tak tutaj przez 

gminę, czy nawet tutaj może tymi drogami poprzecznymi koło centrum. Tam powstaje zakład, ale cała 

baza produkcyjno – biurowa, ona będzie miała ciąg logistyczny z tej strony od granicy między 

Kornicy, a Wólką Nosowską i Koszelówką. Takie są plany i projekty właśnie budowy zakładu. Zakład 

nie będzie tu z tej strony od starej bramy tylko cała część parkingi na samochód osobowy, biuro, 

parkingi na tiry, to są w tej części właśnie tam na tych dwóch działkach przy „Wóleckiej Choinie”.  

Radny Mateusz Leszczyński - jest droga wojewódzka panie wójcie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę? 

Radny Mateusz Leszczyński - tą co mówili transportowcy, za CPN-em do wojewódzkiej się łączy.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ile ta droga może kosztować?  

Radny Ignacy Janczuk - wszystkie te fundusze one są takie podejrzane, nie bo to tak wszystko się 

mówi to ma być bardzo drogie z tych PROW-ów, to są drogie drogi  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - ale i dobre  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale schetynówka była droga czy tania? 

Radny Ignacy Janczuk - ale panie wójcie jest inna sprawa, my prowadzimy drogę do 10 osób, dla 10 

samochodów, a dla tysiąca, rozumie pan? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no tak.  

Radny Ignacy Janczuk - to są gminne drogi.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zgadza się. 

Radny Ignacy Janczuk - gdzie drogą jeździ tysiąc samochodów  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale panie Ignacy ale my mówimy teraz o budowie, nie reperacji. 

Reperacje zrobiliśmy, powiat zrobi, zapłacimy koniec kropka.  

Radny Ignacy Janczuk - droga załóżmy będzie dochodziła do 4 mieszkańców, wchodzi z drogą na 

PROW, to jest nierozsądne. Bo wiadomo, że jest to droga o innych parametrach, szeroka pięcio, 

może sześciometrowa, a później ją trzeba utrzymywać i remontować. Ja byłem w Holandii, tam są 

drogi 2 kilometry do jednego domu rozumiecie tylko tam jest droga 3 metrowa, może węższa i ma co 

pół kilometra ma mijankę, tam nie ma dróg wywalonych to załóżmy wielkich, ale droga jest 

dostosowana do ilości osób. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale pan pytał w Holandii jakie jest prawo i co prawo pozwala, jakie 

drogi budować? 

Radny Ignacy Janczuk - to nie chodzi o to, wie pan  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, Szanowni Państwo chodzi o to, bo teraz składając 

dokumentacje ja mogę powiedzieć drogowcowi, czy komu proszę mi narysować drogę 3 metry albo 

3,5 metra to się mieści to w granicy pasa drogowego utwardzenie tylko instytucje gdzie się składa 

wniosek nie przejdzie. 

Radny Ignacy Janczuk - nie przejdzie to, ja rozumiem. Czyli trzeba robić te drogi  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - te drogi gdzie jest pas minimum 6 metra albo i więcej bo na 4 

metrach pan nie zrobi drogi, która będzie spełniać normy do dokonania  zgłoszenia czy wydaniu 

pozwolenia na budowę.  

Radny Ignacy Janczuk - i my zróbmy tak jak było planowane tą na Koszelówce, załóżmy na Wólce 

Nosowskiej można zrobić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale nie, mówmy otwarcie chodzi o to żeby w ogóle nie składać 

wniosków, żeby gmina nie pozyskała tych 63% dotacji. Ja powiem panu jeszcze więcej  

Radny Ignacy Janczuk – dobrze, to niech pan powie które pan drogi widzi o tak?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, to ja mówiłem na sesji tamtej  

Radny Ignacy Janczuk – nie, niech pan powie które drogi?  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -  ja mówiłem które  

Radny Ignacy Janczuk – nie, pan powiedział ogólnie które drogi pan chce, tutaj pan mówił tutaj no to 

o tej tam cmentarz tutaj  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak  

Radny Ignacy Janczuk - czy ona jest niezbędna na dzisiaj. Ja wiem że nią się jeździ ciężko, ja po 

takich drogach jeżdżę, to jest bardzo dobra droga, można wjeżdżać, wyjeżdżać jeszcze dwa lata.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie,  kierowcy tutaj mówią, bo tu nie raz słupek czy  

Radny Ignacy Janczuk - panie wójcie ja po takich drogach jeżdżę, gdzie jest na drodze załóżmy Kock 

- Dęblin są dwie mijanki, o takie na głównej drodze trzeba wyhamować skład do 30 km.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale mówi pan mijanki takie jak są przy szkole, czy takie jak przy 

gminie?  

Radny Ignacy Janczuk - jest zwężenie pasa, że ja muszę wyhamować do 30 tam kilometrów.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jest to znak wywalony czy kiedyś na chodnik najechał nie sądzę 

żeby ktoś jechał świadomie, nieświadomie. Szanowni Państwo no bo to są terminy, to trzeba 

dokumentację bo się zaczyna nowy okres programowania i mówię Państwu gdzie bo już 

przedstawiałem to na paru sesjach, że jest w tej chwili nabór do 15 stycznia 2016 roku właśnie z 

PROW-u, pieniądze na budowę dróg na terenie gmin dotyczy to dróg statusu dróg gminnych które 

mają, stykają się z drogami nadrzędnymi, tak?  

Radny Mateusz Leszczyński - ale nie wojewódzkimi  

Radny Ignacy Janczuk - no to załóżmy  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nadrzędnymi, czyli nadrzędną jest  

Radny Mateusz Leszczyński - powiat 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - gmin wojewódzka i powiatowa.  

Radny Mateusz Leszczyński - no to takich dróg mamy mnóstwo.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie ma problemu, tylko panu mówię że bardziej będzie punktowana 

droga gminna która się łączy z drogą wojewódzką. Jak rozmawiam z wójtami gminy składają po dwa 

wnioski. To powiem Państwu tak możemy zrobić jak Państwo przegłosujecie i zrobię bo to Państwo 

decydujecie tylko nie to jest zawsze konkurs tak jak przy schetynówce było teraz Nowa Kornica tak 

samo i tutaj czyli jeżeli się nastawić to się nastawić na coś co będzie miało punkty bo znowu 

wyrzucimy pieniądze 20.000,00 zł na dokumentację, a będziemy wiedzieli że nie będzie punktów. 

Radny Ignacy Janczuk - no to ja moje pytanie to jest takie, jak pan uważa zrobić tutaj drogę w 

Koszelówce tam nie robić drogi tej? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja uważam to co mówię, że takie są możliwości i takie są programy. 

Szanowni Państwo mamy dokumentację kompletną już robiona bo schetynówka była raz wtedy 

byliśmy na którymś miejscu później już Rada nie pozwoliła nie składałem tą Koszelówkę ale ona się 

łączy tutaj z drogą wojewódzką do Wólki  

Radna Halina Bardadin - czyli ten projekt można by było wykorzystać  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak  
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Radna Halina Bardadin - tą co mówiliście że droga w pole no bo schetynówke w Koszelówce wójt 

chce robić.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja nie chcę, ja tylko zgłaszam i mówię na co ta dokumentacja 

zrobiona.  

Radny Ignacy Janczuk - ale czy powinna iść droga sześciometrowa do trzech gospodarstw. Tak na 

logikę weźmy, na taką prostą logikę. Trzeba tym ludziom drogę ja jestem jak najbardziej za, dwoma 

rękami  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tam ona ale nie powiem panu szczerze ta droga która będzie to z 

tego co pamiętam ona ma szerokość 4,5 metra tylko po pół metra ma pobocze usypane grysem. 

Radny Ignacy Janczuk - tak ona ma do 6 metrów.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no do sześciu nie, ona ma 5,5 już z usypanym kruszywem. Szkoda 

będzie jeżeli pieniędzmi, Szanowni Państwo to powiem inaczej, bo Państwo wiecie dokładnie tylko się 

nie chce o tym mówić, przez pięć lat gmina zrobiła ze 20 parę projektów to też do tego Ci ludzie byli 

potrzebni. Wydaliśmy na inwestycje jak już wcześniej mowa w tym roku tylko, wójt wydał na 

inwestycje 6.500.000,00 zł tak, ale to wydamy dlatego że pozyskałem środki z zewnątrz, tak?   

Radny Ignacy Janczuk - ale my jak wejdziemy w taki projekt, to nie zrobimy już nic więcej. Doskonale 

pan o tym wie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie wiem czy to o to chodzi żeby w tej kadencji już nie korzystać z 

żadnych środków i potem że wójt nie chciał robić.  

Radny Ignacy Janczuk – nie, korzystać trzeba, ale no nawet załóżmy w tamtej korzystać z 

programowania na ten  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jakiego? 

Radny Ignacy Janczuk - na przykrycie betonówek.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - z którego? 

Radny Ignacy Janczuk - no np. na taką drogę jak u mnie jest to jest idealna pod FOGR, jest idealna, a 

ona ma 12 metrów, a tam 3 metrówka to jest świat z głową. Dokończyć ją z FOGR-ów, już jest jedna 

droga, teraz na Koszelówce, może z PROW-u, tylko tam z innego żeby po prostu zrobić tą drogę tak 

jak planowane było, jak ona wyceniona była 400.000,00 zł zrobić tym drogę ludziom, za 2 lata zrobić 

tą drugą. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to Państwo decydują które drogi robić, ja Państwu mówię tylko, 

przepraszam  

Radny Ignacy Janczuk - posłucha pan, przecież koszt tej schetynówki która była  planowana na 

Koszelówce był nie 3.000.000,00 zł, niecałe 2.980.000,00 zł. Czy to jest droga adekwatna do tego 

miejsca, za takie tam pieniądze. 

Radna Halina Bardadin - i jaki to jest odcinek, jaki to był odcinek?  

Radny Ignacy Janczuk - to nie wiem tam połowę  

Radna Halina Bardadin - i jaki to odcinek drogi  

Radny Ignacy Janczuk - czyli  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie wiem 3 kilometry  

Radny Ignacy Janczuk - 1.500.000,00 zł pan by wydał na drogę która by była, to fakt. Ale czy ona jest 

jakąś drogą  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to inaczej zapytam, tam droga która jest, którą trzeba naprawić, 3 

lata mówię o niej.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ile w Koszelówce jest ta co wójt na tą schetynówkę 3 

kilometry?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -   gdzieś około 3, to idzie od Pawłowicza.  

Radna Halina Bardadin - 3 kilometry i 3.000.000,00 zł?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, tam było nie powiem pani  

Radna Halina Bardadin -  no mówi wójt  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 2.980.000,00 zł, a nie 3.000.000,00 zł.  

Radny Ignacy Janczuk - no skąd słuchajcie, 980.000,00 zł to jest ta droga która teraz była planowana, 

czyli tam od Wielgórskiego do Kałabuna, ta ma z 900 m., a ona cała ma dużo więcej jakby cały ten 

projekt w kilku na schetynówkę  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no właśnie bo te 3 to bardzo mało mówiliśmy  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, 3 z kawałkiem  

Radny Ignacy Janczuk - ale o co chodzi, o te 3.000.000,00 zł?  

Przewodnicząca  Rady Elwira Hulińska – tak. Jaka odległość, jest tylko 3 kilometry? 

Radny Ignac Janczuk - ja nie wiem ile jest kilometrów, może więcej nie ma  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - czego nie ma?  

Skarbnik Anna Blondyk - tam długi jest odcinek, tutaj od tej drogi długi  

Radny Ignacy Janczuk - i tym ludziom trzeba zrobić drogę, ale tam adekwatną do sytuacji.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dobrze zapytam inaczej, ile daje FOGR dla samorządu, dla gminy?  

Radny Ignacy Janczuk - no ile?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - skąd to można wziąć  

Radny Ignacy Janczuk - tam coś 70.000,00 zł  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ile?  

Radny Ignacy Janczuk - z 70.000,00 zł.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no, a droga była wyceniona na 370.000,00 zł, czy 500.000,00 zł i 

już tylko od pana Stanisława do pana Kałabuna tylko sypiąc dziury, wybierając to i położyć masę 4 

cm, a teraz kiedyś pan mówił też przecież to Państwo zgłaszacie pomysły, że tutaj trzeba połączyć bo 

tam kiedyś trzeba będzie zrobić drogę tam do Pawłowicza nie wiem kto tam jeszcze mieszka, tylko 

teraz inaczej panu powiem trzeba tam drogę zrobić kilometr przykładowo tak i zrobić ją 3 metry 

szerokości tak jak za Rudką, za lasem. To za Rudką, za lasem kosztowała nas też ta droga ponad 
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350.000.00 zł, czyli tam 300.000,00 zł tu 300.000,00 zł i już mamy 600.000,00 zł tak, a wtedy robimy 

że tak powiem drogę remontujmy i tam robimy koło tego kościoła idziemy i inne rzeczy.  

Radny Ignacy Janczuk - ale 1.500.000,00 zł tam wydajemy  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale 1.500.000,00 zł po przetargu jeżeli pójdzie tak jak tutaj miało 

pójść bardzo tanio to może by wyszło 1.300.000,00 zł. 1.300.000,00 do połowy tak jak tu wydajemy 

600.000,00 zł, czy 700.000,00 zł to nikt nie powie ile będzie, czy masa będzie tańsza czy droższa. 

Radny Mateusz Leszczyński - no dobrze ale panie wójcie.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a dołożyć 100.000,00 zł czy 300.000,00 zł ale to już będzie droga 

na wieki to już Państwo decydujecie. Ale z drugiej strony te wszystkie drogi tak jak pan mówił która 

droga, wziąć zrobić tam położyć?  

Radny Ignacy Janczuk - ta koło Chwedczuków jest w budowie tam jest zrobiona nie zrobiona dalej 

ona miała być zrobiona w następnych latach i ja bym prosił żebyśmy naprawdę zrobili te drogi 

zaczęte i pokończmy betonówki i za rok jeszcze będą pieniądze składać na FOGR. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo ten projekt  

Radny Ignacy Janczuk – dokończmy, ludzie tam czekają. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ten projekt który jest, no to może pan wierzyć że jest po 

3.000.000,00 zł i chodzą głosy że tych pieniędzy może nie być, albo nie ma. Ja też nie powiem 

Państwu czy będą, czy pisząc wniosek, czy się załapiemy, czy będziemy na nie wiem 50 miejscu, czy 

na 150 tak? Bo to jest wniosek piszesz konkurs zależy jak zostanie oceniony.  

Radny Ignacy Janczuk - spytam inaczej, czy wchodząc w projekt tej drogi załóżmy nazywanej 

schetynówką, tej super drogi, czy pan dokona też przykrycia tych betonówek drogę u mnie i tam co 

jest planowane.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no skąd, z jakich środków?   

Radny Ignacy Janczuk - no to na ile to wystarczy. No to teraz tak, Ci ludzie co betonówki są niech się 

rozlatują bo my będziemy robić coś  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja powiem panu tak betonówkę to na pewno przy inwestycjach tam 

gdzie są pieniądze to trzeba je brać, a betonówki przy inwestycjach powiedzmy tych milionowych to 

też pewnie w budżecie jeszcze jakaś tam znalazła się rezerwa te 50.000,00 zł, 20.000,00 zł położyć i 

pokryć, tak?  

Radny Mateusz Leszczyński - ale panie wójcie może pokończmy to co zaczęliśmy, a nie od nowa 

zaczynajmy. Tutaj sami transportowcy mówią, że oni pod górkę zimą nie wjadą, no więc po co tą 

drogę robić, sam pan słyszał pana Jarosława Bosia i sąsiada, no że oni nie wjadą.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pod górkę nie, no to dojazd żeby był z dwóch stron z Wólki 

dojedzie, latem dojedzie, oczywiście będzie ślisko to nie wjedzie.  

Radny Mateusz Leszczyński - no to właśnie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a tutaj ruszać będą, jak zrobimy tą drogę Szanowni Państwo ja 

powiem inaczej, ta droga pas która jest o której mówimy tam jest 6 metrów tylko pasa drogowego, 

czyli tam nie zrobisz drogi 5 metrowej żeby tylko wolno przejechać  
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Radny Mateusz Leszczyński - żeby tam nie przeciągać, jeżeli weźmiemy tą schetynówkę to 

betonówek nie nareperujemy w życiu? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale to ja inaczej zapytam, pan patrzy tylko na schetynówkę. 

Schetynówka to jest w programie pół na pół, ale z PROW, są gdzie płatność, dotacja jest 63,37% tak i 

ja o tym mówię.  

Radny Mateusz Leszczyński - no tak 63,37% z 3.000.000,00 zł to ile wyjdzie gminę? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę? 

Radny Mateusz Leszczyński - ile wyjdzie gminę? 63% z 3.000.000,00 zł, 1.000.000,00 zł?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, no 3.000.000,00 zł to jest wycenione no to po przetargu ile 

może pójść? 

Radny Ignacy Janczuk - ja proszę tak, zróbmy te drogi małe, te pokończmy te tanie, róbmy potem te 

drogie już niech tak będzie, ale najpierw zróbmy to co mamy pozaczynane, proszę was.  

Radny Mateusz Leszczyński – tak, nakryjmy to oczywiście co mamy pozaczynane.  

Radny Ignacy Janczuk - i niech to nie niszczeje. 

Radny Mateusz Leszczyński - bo po prostu całkiem się rozpadnie.  

Radny Piotr Niedźwiedziuk - ja jeszcze mogę o coś spytać? Czy jest jakaś miejscowość gdzie nie ma 

osadzonej drogi, czy jest taka miejscowość?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no u pana bruk jest. 

Radny Piotr Niedźwiedziuk - a no właśnie, taki powybijany. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo PROW-y są, a czy będą to też nikt nic nie wie. 

Na PROW dostać, to dostaniemy raptem z 50.000,00 zł, czy 70.000,00 zł, to teraz nawet jak tam 

robiliśmy, Szanowni Państwo jak tam robiliśmy kalkulacje 350.000,00 zł w Koszelówce na Kolonii to 

jak dostaniemy PROW 70.000,00 zł to i tak 300.000,00 zł trzeba dołożyć. 

Radny Piotr Niedźwiedziuk - jeżeli chodzi o Kobylany tam nie jest daleko, to tam w sumie 200 metrów 

żeby połączyć tą szkołę no jakby pieniążki były.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tam 200 metrów to jest tyle samo co pokrycie betonówki.  

Radny Mateusz Leszczyński - no ale panie wójcie 300.000,00 zł to nie jest 1.000.000,00 zł  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę? 

Radny Mateusz Leszczyński - 300.000,00 zł to nie jest 1.000.000,00 zł  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no tak, tylko pytanie jest, jeżeli droga tak jak pan mówił 

3.000.000,00 zł razy nie wiem 80% to jest 2.400.000,00 zł. 2.400.000,00 zł to jak by robił nawet z 

RPO razy 63% to jest Szanowni Państwo to jest przy drodze to by było 1.500.000,00 zł dopłaty tak, 

dopłaty ale nie wydania pieniędzy tyle by dołożyli   

Radny Mateusz Leszczyński – dołożyliby, ale z naszej strony byłyby drugie dopłaty  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale drugiej byłoby już po naszej stronie, nie zostałoby nam tylko 

37%  
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Radny Mateusz Leszczyński - no to wraz jest suma ogromna  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no 37 z 2.400.000,00 zł no to jest wychodzi tam w granicach 

1.000.000,00 zł, tak? 

Radny Mateusz Leszczyński - no to właśnie o tym mówimy 1.000.000,00 zł to jest  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale wtedy drogę robimy ponad 3 kilometry.  

Radny Mateusz Leszczyński - no ale panie wójcie to jak robimy 3 kilometry  

Radna Halina Bardadin - czy my musimy dzisiaj podjąć tą decyzję?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, ja już mówię do Państwa od jakiegoś czasu. Sesję 

nadzwyczajną trzeba zlecić żeby dokumentację ktoś zrobił. 

Radna Halina Bardadin - bo możemy tak no z tego PROW-u no to te i jeszcze z FOGR-u możemy 

coś też jakiś projekt  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, umowa jest taka  

Skarbnik Anna Blondyk - maksymalnie 100.000,00 zł.  

Radna Halina Bardadin - i z FOGR-u no to co mamy  

Radny Ignacy Janczuk - rozejrzyjmy się inaczej, czy wójt się rozejrzy za oprogramowaniem na te inne 

drogi i róbmy te drogi.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale pan wie dokładnie że nie ma. 

Radny Mateusz Leszczyński – PROW-u nie ma?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja panu wyliczyłem programy, to zapyta pan Mirońskiego on 

drogowiec, to on powie. 

Radna Halina Bardadin - czyli wójt mówi z PROW-u, FOGR-u i  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo są Wojewoda jest program próbowaliśmy, 

robiliśmy, mostowe są, klęskowe są. My z tego nie korzystaliśmy, są FOGR-y i są te unijne. 

Radny Ignacy Janczuk - ale jak my będziemy szli tym tokiem tam myślenia że dają trzeba czy nie 

trzeba brać to też będzie źle.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dawali, nie dawali czy Nowa Kornica zrobiona była najlepszą drogą 

już nie wracajmy do tego, najgorsza  

Radny Ignacy Janczuk - mieszkańcy wszyscy  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na pewno, teraz zrobiona jak jest dobra to mam nadzieję położona 

to ona będzie się dwa razy tyle dobra no  

Radny Ignacy Janczuk - a to powiem tą drogą będzie dziennie przejeżdżać tysiąc tamtą dziesięć 

samochodów. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no na pewno natężenie ruchu, tysiąc dziennie to nie będzie 

przejeżdżać, bo województwo jeździ już nie pamiętam 
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Radny Mateusz Leszczyński - moje zdanie jest takie nie ruszmy tego pokryjmy te betonówki nasze 

skończmy, takie jest moje zdanie. Bo tu zrobimy, a tu się wszystko posypie, więc zaczynamy 

wszystko, niczego nie kończymy. 

Radny Ignacy Janczuk - znajdźmy te programowanie na te drogi, które są rozpoczęte, które są ujęte 

na 2016 rok, zróbmy te drogi jeśli już zrobimy to w miarę się ogarniemy za rok niech będzie ta droga.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to już nie będzie programowania  

Radna Halina Bardadin - nie będzie bo do 2017 r., tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę  

Radna Halina Bardadin - do którego roku można  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie będzie już tego programowania PROW 2016-2020.  

Radny Ignacy Janczuk - ale wszystkie może właśnie teraz w tym 2016 - 2020 jest duży nacisk na 

budowę dróg, na remonty, na budowę dróg lokalnych, powiatowych. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale nie bo program jest, dlatego każdy samorząd chce zrobić drogę 

jaką dla ludzi wiedząc że 63% dostanie dotacji na te zadanie jak wyda, jak droga będzie kosztowała 

1.000.000,00 zł to 630.000,00 zł pozyskamy z środków z zewnątrz i to jest ten program teraz, ale on 

nie będzie trwał 2016, 2017, 2018  

Radny Ignacy Janczuk - teraz możemy zrobić drogę adekwatną do sytuacji, czyli dużo ludzi niech 

jeżdżą.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak ja też zgadzam się tak jak zawsze mówię, róbmy to tak żeby jak 

najwięcej osób z tego korzystało, a korzysta tyle osób ile mieszka przejadą inne osoby. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - wnioski będą w przyszłym roku rozumiem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale nie pani Elwiro  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ja wiem ale i tak dzisiaj nie dojdziemy do porozumienia.  

Radna Halina Bardadin – nie, no nie rozstrzygniemy dzisiaj.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale dzisiaj nie ma pełnego składu rady więc nawet gdybyśmy 

chcieli głosować to nawet i tak nie będziemy bo nie ma  

Radna Halina Bardadin - nie ma komu głosować  

Przewodnicząca Elwira Hulińska - już nie ma komu  

Radny Ignacy Janczuk - pokończmy to co jest zaczęte i idźmy do przodu dalej.  

Radny Mateusz leszczyński - tak jest.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś sprawy są. Ja serdecznie zapraszam na 

Andrzejki.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XIX 

sesji Rady Gminy, o godzinie 13:20.  
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