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

 

PROTOKÓŁ NR XXII/2016 

z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 12 stycznia 2016 r. w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Elwiry Hulińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy. 

Obrady rozpoczęły się o godzinie  09: 00  

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

Zapoznała z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.  

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

    - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019, 

    - uchwalenia budżetu gminy na 2016 r., 

    - wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

5. Wnioski i interpelacje radnych. 

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.  

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie obrad sesji.  

 

Wszyscy radni byli „za” porządkiem obrad.  

Ad.pkt.3.p.p.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja w skrócie nadmienię co ostatnio robiliśmy z istotnych rzeczy, 
został wczoraj podpisany zgodnie ze stanowiskiem rady akt notarialny z Gminną Spółdzielnią w 
Starej Kornicy, sprawa zobowiązań zaległych została rozliczona, także proces który trwał i który wójt 
miał wykonać to się dokonał i akt notarialny został podpisany. Wczoraj założyłem wniosek na drogę w 
ramach PROW, ta która była ustalana z Radą Gminy, ta droga przez Kobylany, przez wieś udało się 
zrobić dokumentację, wczoraj zawiozłem wniosek żeby w ramach programu PROW próbować 
uzyskać dofinansowanie na przebudowę tej drogi w Kobylanach, która idzie od starej szkoły, aż do 
łącznika z drogą gminną, która idzie od Kiełbasek. Również pracujemy w tej chwili mocno nad 
dokonaniem modernizacji naszego ZPPO, ponieważ będzie nabór wniosków w ramach RPO na lata 
2014-2020. W ramach tego, ja rozdałem materiały informacyjne na czym rzecz polega, z czym to się 
wiąże. Chcemy pozyskać środki aby dokonać modernizacji i remontu naszej placówki głównej ZPPO, 
a zadanie by się wiązało z wykonaniem remontu w części, które są już mocno wyeksploatowane 
modernizacji plus do tego zainstalowanie fotowoltaiki, jak również pomp ciepła i trzecia rzecz która by 
się wiązała bo są zapisy w tym programie, to też musi być robione, wymiana oświetlenia na 
energooszczędne. To się wiąże z tym, że będzie robiony, jest w tej chwili certyfikat energetyczny, 
wszystkie budynki i tam musi to być wyliczone ale tak jak rozeznanie robiłem, rozmawiałem w 
Warszawie poddając tym całym procesom przebudowy i modernizacji to jest szansa i to duża że 
współczynniki efektywności na pewno się osiągnie, ponieważ trzeba zrobić przed złożeniem wniosku 
audyt, przedstawić jakie są w tej chwili starty. Jak mówiłem Państwu ostatnio byłaby to inwestycja na 
kilka milionów złotych w ramach RPO, jest to wielkość dofinansowania 80%. Czyli byłoby poddane  
modernizacji i CO i woda, ponieważ centralne ogrzewanie „kuleje” i nie grzeje równomiernie w całym 
budynku, żeby pozyskać jednakowy efekt cieplny w całym obiekcie. Szanowni Państwo było 
zapytanie, to pani skarbnik pytałem, czyli rok 2015 tak jak mówiłem Państwu, jest Państwa dużo to 
trzeba do tego wrócić, zamknęliśmy nadwyżką ok. 2 ml zł. Tak jak informowałem wcześniej, 
inwestycje jakie gmina poczyniła w 2015 r. to wynosiły ponad 6,5 ml zł. Także udało się wykonać 
wszystkie inwestycje własne i z powiatem, rozliczyć, a jednocześnie uzyskać nadwyżkę na koniec 
roku 2013.   
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Ad.pkt.4.p.p Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara 

Kornica na lata 2016-2019. 

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – na komisjach zarówno uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019 oraz budżetu gminy na 2016 r. zostały 
omawiane, były pytania, były odpowiedzi, może powiem w ogólnym zarysie. Ustawowo Wieloletnią 
Prognozę Finansową opracowujemy na lata 2016 – 2019, to są te lata które wynikają z ustawy o 
finansach publicznych. Jeżeli gmina posiadałaby dług to do chwili spłaty zobowiązania z tytułu 
zadłużenia, ale gmina nasza na 31 grudnia nie posiada zadłużenia w związku z powyższym, 
ograniczamy się tylko do uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019. WPF 
określa jak gdyby tą gospodarkę finansową gminy na te lata, nadaje jej kierunek, tak jak macie 
Państwo materiały przed sobą. Ma ona rozbicie na dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki 
bieżące i wydatki majątkowe. Jest taka zasada zgodnie z ustawą o finansach, że wydatki bieżące nie 
mogą być większe od dochodów bieżących, natomiast wydatki majątkowe mogą być większe od 
wydatków majątkowych i one wówczas są dokonywane z dochodów bieżących, ewentualnie z dotacji. 
Na lata 2016 dochody zostały określone na kwotę 15.118.245,00 zł, z tego dochody bieżące w 
kwocie 14.698.245,00 zł, natomiast dochody majątkowe zostały ustalone w kwocie 420.000,00 zł. W 
poszczególnych latach też one się kształtują tak jak mówi załączona tabela WPF. Wynik finansowy 
na rok 2016 -2019 wynosi 0, to znaczy że dochody równe są wydatkom, nie ma przekroczeń 
wydatków, ani nie ma przekroczeń dochodów nad wydatkami. Ustalony jest budżet równoważny z 
inwestycji wieloletniej, to znaczy takich których jest kontynuacja, to w załączniku, w wykazie 
przedsięwzięć budowa przyłączy wodociągowych dlatego, że co roku jakieś przyłącze jest 
wykonywane, demontaż, pakowanie, transport, utylizacja materiałów zawierających azbest to też jest 
kontynuacja tego działania. Czy są pytania do WPF? 
 
Radny Mateusz Leszczyński – co to jest wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, kwota 60.000,00 zł. 
 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i za inkaso opłaty 
śmieciowej. Sołtysi mają ustalone wynagrodzenie zgodnie z uchwałą Rady Gminy. W uchwale są 
ustalone stawki procentowe od zainkasowanego podatku. W latach ubiegłych również od podatku 
który został płacony w kasie gminy, w tej chwili nie. W tej chwili zostało to wyłączone, natomiast 
naliczone tylko do podatku który sołtys zebrał. I oczywiście ta kwota obejmuje również wszelkie inne 
obciążenia.  
 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – czy jeszcze macie Państwo pytania? 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – odczytała treść uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 14, 
głosów przeciwnych nie było, jedna osoba wstrzymała się od głosu.  
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. 

 

Radna Ewa Szydłowska – ponieważ były rozmowy na temat uchwały budżetowej na komisji i 

Państwo radni pamiętają, jak ja zadałam pytanie co to znaczy upoważnienie wójta do dokonywania 

zmian w planie wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w ramach działu. Czy 

Państwo pamiętają jaka była odpowiedź? Ja coś przeczytam, po prostu zaszły zamiany. Bo jeżeli 

Rada Gminy zapisała w uchwale budżetowej, że upoważnienie obejmuje przesunięcie to znaczy, że 

wójt nie może tworzyć nowych rozdziałów i paragrafów. Przenoszenie dotyczy wszakże jedynie 

istniejących pozycji budżetu, jeżeli natomiast upoważnienie zostało tak zredagowane poprzez 

określenie zmiany w granicach działu, rozdziału to obejmuje ona tworzenie nowych, 

niewyodrębnionych w budżecie pozycji wydatków. Czyli pozostawiamy bardzo dużo swobody. 

Pamiętacie, czy zostało mi to tak wyjaśnione. Nie, dlatego w związku z tym, że ja zadałam to pytanie 

proszę żeby nie było tego upoważnienie w uchwale budżetowej. Czy mamy to przegłosować? 
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Radna Halina Bardadin – no to tak nie zostało na wytłumaczone jak pani Ewa nam wytłumaczyła. 

 

Radna Ewa Szydłowska – to jest opinia RIO. 

 

Radna Halina Bardadin – proszę się ustosunkować do tego.  

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – dlatego, że jeszcze raz podtrzymuje swoja wypowiedź. Wójt jako 

zarząd nie może. Jaką ma pani opinię, jakiej Izby? 

Radna Ewa Szydłowska – RIO. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – jakiej? 

Radna Ewa Szydłowska – no dobrze, niech pani kontynuuje, bo ja zadałam pani pytanie, to było na 

komisji, myślałam że dostanę odpowiedź, natomiast widzę że to jest znaczenie w słowie, tak? 

Przesunięcie, a zmiany w granicach działu. Czyli to powoduje, że wójt może tworzyć nowych, 

niewyodrębnionych i po prostu go upoważniamy. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – nie. 

Radna Ewa Szydłowska - tak. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – wójt nie jest władny. Zgodnie z opinią RIO w Warszawie wójt nie 

może tworzyć nowego zadania bez zgody rady.  

Radna Ewa Szydłowska – jeżeli upoważnienie będzie, no to do czego go upoważniamy? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – upoważniamy wójta do tego, tak jak mówiłam. Jeżeli mamy wolne 

środki, również i na wynagrodzenia w dziale administracja, ale nie mamy środków wolnych na 

utrzymanie grupy, w urzędzie gminy mamy wolne środki, ale nie mamy wolnych środków na 

utrzymanie grupy w ramach działu możemy przenieść środki z wynagrodzeń z urzędu gminy do 

utrzymania grupy i na odwrót. Natomiast środków z wynagrodzeń, środków ZUS-owskich, czyli 

składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy nie możemy przeznaczyć na inny cel. 

Tak samo jak z innego zadania z paragrafów bieżących, nie mówię o majątkowych bo w ogóle są 

wykluczone nie możemy przeznaczyć na wynagrodzenia, tylko się poruszamy w ramach ustalonego 

limitu na wynagrodzenia dla danego działu. Dla działu 801 oświaty, dla działu 750 administracja, 

natomiast nie możemy przenosić środków z działu np. 801 do działu 750 i na odwrót, w ramach 

jednego działu.  

Radna Ewa Szydłowska – ale pani mówi o przenoszeniu 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – o przenoszeniu, tak.  

Radna Ewa Szydłowska – ale słowo zmiany w granicach działu powoduje, że może tworzyć nowe 

grupy. Może, czy nie? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – nie, nie może. Nie może tworzyć nowego zadania. Nawet powiem 

rozdysponowując rezerwę budżetową, której jest dysponentem, rezerwa na nieprzewidziane wydatki, 

które Państwo macie zapis w paragrafie trzecim nie może dotyczyć nowego zadania, tylko zadania 

które już jest. Natomiast nie może sobie tworzyć czegoś czego nie ma w budżecie określonego.  

Radna Ewa Szydłowska – pani Aniu , a jak wójt sobie radził do tej pory, gdzie nie było tego 

upoważnienia w uchwale budżetowej? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – nie było zmian, zmiany były na sesji. 
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Radna Ewa Szydłowska – trzeba było się zapytać radę 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – zmiany były na sesji, ale jeszcze raz 

Radna Ewa Szydłowska – pani Aniu ustawa o finansach publicznych paragraf 218 już nie pamiętam 

w tej chwili, i tam proszę to jest na tej podstawie. To nie jest że opinia Warszawy, czy Siedlec. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – proszę panią każda Izba 

Radna Ewa Szydłowska – szkoda że nie ma Radcy Prawnego tak jak prosiliśmy. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – każda Izba ma swoje zasady, ale na pewno nie może wójt tak jak 

pani twierdzi, powołuje się pani na opinię, ja powiem, Urząd Skarbowy przyjechał do nas odmawiając 

zwrotu VAT-u z opinia Krakowską, niestety w trakcie kontroli wystąpiliśmy o interpretację podatkową 

do Izby Skarbowej w Warszawie, która wydała dla nas opinię pozytywną. Proszę opierać się na opinii 

Izby Warszawskiej, nie Krakowskiej, nie jakiejś tam 

Radna Ewa Szydłowska – to jest na podstawie ustawy o finansach publicznych, bodajże artykuł 188. 

To nie jest na podstawie opinii RIO, wyrok sądu też był w sprawie upoważnień. Jako rada nie musimy 

tego zawrzeć.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – wasz wola, ale na pewno to nie jest 

Radna Ewa Szydłowska – wszystko będzie tak samo, tylko będzie przechodziło przez rade, jak organ 

stanowiący. Tak jak było w ubiegłym roku. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – proszę bardzo. 

Radny Ignacy Janczuk – uważam, że pani Ewa ma rację bo my się spotykamy dość często i bez 

problemu sobie z tym poradzimy, a tutaj zapisy jak to się mówi jedno słowo czasami coś zmienia i 

jest później problem. Z tego co wynika, już do tej pory wiemy czym pan wójt ma mniej dostępu do 

pieniędzy tym będzie dla naszej gminy z dużą korzyścią.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – dobrze wykreślimy, tylko ja bym bardzo prosiła o przeczytanie, 

upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczone w ramach działu, czy coś innego piszę? Wiecie Państwo, że budżet jest podzielony na 

działy, ileś ma działów. Zaczyna się od 010 od rolnictwa, a kończy się na 926 i w ramach tego działu, 

to co ja mówię w ramach działu same wynagrodzenia, można przenieść z jednego rozdziału do 

drugiego rozdziału, bo dział ma rozdziały. Tutaj jest ściśle określone, to nie jest określone, że bo 

ustawa nam tego zabrania, to jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Zgodnie z ustawą nie 

może wójt samoczynnie dokonywać przeniesień np. z działu oświaty do administracji.  

Radna Ewa Szydłowska – tak pani Aniu, ale upoważnienie, które jest zawarte w uchwale budżetowej 

to jest po prostu zaufanie dla wójta, czy my mu pozwalamy, czy nie. I my możemy to zawrzeć, bądź 

nie.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – możecie Państwo nie zawierać, zgadzam się z tym, ale wykonawcą 

budżetu jest wójt no i dobrze jeżeli takie upoważnienie jest, ponieważ tak jak tłumaczyłam, zostają 

wolne środki z trzynastek, gdzie możemy przenieść na 401 na wynagrodzenia osobowe 

Radna Ewa Szydłowska – pani mi przypomni, dlaczego administracja wzrosła o 50% w stosunku do 

ubiegłego roku, bo już zapomniałam, co mi pani tłumaczyła na komisjach.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – 50% wzrost był? 

Radna Ewa Szydłowska – tak. 
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk – myślę, że wzrostu wydatków na administrację nie było, możemy 

sobie wziąć budżet ubiegłego roku  

Radna Ewa Szydłowska – w projekcie budżetu było 1.900.000,00 zł, a teraz jest 2.600.000,00 zł. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – budżet ubiegłoroczny, dobrze 

Radna Ewa Szydłowska – było trzy ale po prostu w którejś tam wersji, która została nam 

przedstawiona  

Radna Halina Bardadin – mieliśmy trzy wersje, teraz jest czwarta 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – dobrze, w porównaniu do ubiegłego roku. Tak jak tłumaczyłam, były 

zabrane środki na etapie planowania budżetu z wynagrodzeń, z administracji i z oświaty na realizacje 

projektu przydomowe oczyszczalnie ścieków, dlatego że była podpisana umowa i nie mogliśmy nie 

zabezpieczyć tych środków. To była inwestycja która kosztowała ponad 3.000.000,00 zł. 

Radna Ewa Szydłowska – dobrze pani Aniu, ale ja nie pamiętam, czy pani w ubiegłym roku mówiła 

czy to jest 500.000,00 zł, czy to jest 1.000.000,00 zł zabrane, nie pamiętam. Było powiedziane, że 

pieniądze są zabrane, a ile nie mam tego i mnie w zasadzie to nie interesuje bo to było z ubiegłego 

roku. Mi chodzi o to, że to są trzy czynniki, które spowodowały, że nie powinno być tego zapisu, w 

taki sposób. Po pierwsze to że było kilka wersji tego budżetu, i nie wiadomo jaka ostatecznie 

kształtowała się te wydatki na administrację, po drugie wójt nie ma co ukrywać, uważam że nie ma 

współpracy z radnymi, a tym samym jeżeli nie będzie zawarte te upoważnienie to będziemy o 

pewnych rzeczach my decydować, radni. Dlatego nie wnikajmy w szczegóły czy to taki paragraf, czy 

nie taki. Upoważnienie powinna być taka rozmowa na komisji, bo ja pamiętam że zadałam pytanie 

skąd to upoważnienie, nie było o tym mowy że wójt chce żeby tak było, żeby to tak nam było jasno 

przedstawione, uważam że ten punkt nie powinien być w uchwale i po prostu nie chce mi się na ten 

temat więcej dyskutować. Jeżeli wójt funkcjonował bez tego zapisu tyle czasu, więc mi się wydaje ze 

poradzi sobie w tym roku budżetowym.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – możemy nie ujmować. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Państwo dokładnie wiecie, że budżet składa się z sentencji, z 

wydatków i kosztów. Wydatkami są różne działy, które się składają tak jak Państwo wiecie, w opisach 

i sprawozdaniach zawsze się pisze. Opisy są na działach, ja nie będę wymieniał transport, 

komunalne, administracja. To co pani skarbnik tłumaczy to jest właśnie zapis 

Radna Ewa Szydłowska – panie wójcie, ale my nie jesteśmy księgowymi i jeżeli przesunięcia, a 

zmiana to jest różnica to się wyjaśnia. Możemy zajrzeć do protokołu, czy to było w taki sposób 

przedstawione, nie. I jeżeli pan tu będzie nam tłumaczył, to oczywiście zawsze można coś 

powiedzieć, pan bardzo dobrze nam tłumaczy pewne rzeczy, a tylko nie na ten temat o który pytamy. 

Radna Halina Bardadin – żebyśmy nie wiedzieli o co chodzi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ja tłumaczę i mówię o tym co czytam i jak 

wynika z zapisów. Szkoda że Państwo patrzycie na jedna cyfrę, czy drugą  

Radna Ewa Szydłowska – panie wójcie albo jesteśmy Radą Gminy wybraną, albo jesteśmy radą 

teoretyczną. 

Radna Halina Bardadin – i mamy jakiś głos, albo pan wójt sam 

Radna Ewa Szydłowska – a my chcemy z panem wójtem współpracować tak jak trzeba. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja już słyszałem w pierwszym półroczu że wójt „rozbuchał” 

inwestycje i tak dalej. No wójt jeszcze jakoś tam myśli i patrzy i analizuje nie tylko w pracy ale i po 

Radna Ewa Szydłowska – a co my słyszeliśmy co przez radę wójt zrobił, jacy winni są radni. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – co przez radę? 

Radna Halina Bardadin – np. to był ten problem poruszany na sesji 28 października, byłam chora, 

byłam nieobecna, ostatnio protokół został zamieszczony na stronie gminy, przeczytałam ten protokół i 

tutaj chodzi o tą drogę Kornica - Ostromęczyn – Szpaki i że pan wprowadza mieszkańców w błąd, 

oczernia radnych bo był przykład, np. na Bachorze zarzucono radnemu, że radny głosował za 

schetynówką w związku z tym nie będzie miał drogi. Jest wyciąg z protokołu z 28, który temat 

podnosił pan Janczuk, u mnie dowiedziałam się wczoraj jestem bardzo zbulwersowana, ponieważ w 

listopadzie pan wójt mówił że będzie robiona droga Wyrzyki – Popławy, co już powinno być robione w 

ubiegłym roku zgodnie z planem, tutaj mam wyciąg do wglądu wykaz przedsięwzięć, ta droga była 

planowana w ubiegłym roku, powiedział pan że będzie ta droga robiona. Wczoraj dowiedziałam się, 

ten sam przykład co tutaj podałam, powiedział pan mieszkańcom Wyrzyk, że nie będą mieli drogi 

ponieważ radna zagłosowała za schetynówką. To są dwie różne rzeczy panie wójcie, proszę ludzi nie 

wprowadzać w błąd i nie oczerniać radnych.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę nie mówić takich słów, ja do nikogo takich rzeczy nie 

powiedziałem. 

Radna Halina Bardadin – pieniądze na schetynówkę były zaplanowane w budżecie na rok 2015 i to 

nie ma nic wspólnego z tym, że zrobiliśmy jedną drogę, a nie będziemy robić następnej drogi. Tutaj 

Ewa też miała taki przykład, też pan wójt chyba powiedział, tak? Że zagłosowałaś za schetynówką w 

związku z tym nie będzie robiona jakaś droga, tak było? Tak było. Proszę nie oczerniać radnych, 

proszę nie wprowadzać w błąd mieszkańców, bo to są dwie różne rzeczy to nie ma nic wspólnego, tą 

schetynówkę przegłosowaliśmy dlatego, że to była bardzo duża inwestycja, z dużym 

dofinansowaniem, taka okazja mogła nam się przez ileś lat się nie przytrafić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – program schetynówka jest i dalej będzie  

Radna Halina Bardadin - i to jest już temat zakończony 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeżeli wolno, pani śledzi to pani powinna wiedzieć wnioski były 

składane nie we wrześniu tylko w październiku w 16 na 17. Dalej ten program będzie. Szanowni 

Państwo ja nikomu nie mówiłem, tutaj na sesji rozmawialiśmy nie wiem czy pani słuchała, że np. że w 

ramach PROW-u nie da się zrobić drogi w Wyrzykach, bo żeby zrobić drogę w Wyrzykach to jest 

wymóg jeden podstawowy przy tej drodze musi być budynek użyteczności publicznej.  

Radna Halina Bardadin – tak wiem, pan wójt tłumaczył. Tylko mówił pan co innego w listopadzie, że 

będzie pan ta drogę robił, nie miał pan tej wiedzy co teraz ma? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie 

Radna Halina Bardadin – na ten czas jak pan obiecał, że ta droga Popławy – Wyrzyki zgodnie z 

wykazem przedsięwzięć będzie robiona, to tej wiedzy pan nie miał? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie miałem. 

Radna Halina Bardadin – trudno mi w to uwierzyć.  

Radny Ignacy Janczuk – jeśli można to chciałbym zapytać pana wójta, jak pan długo planuje jeszcze 

nas tutaj mamić gruszkami na wierzbie? 
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Radna Halina Bardadin – oszukiwać. 

Radny Ignacy Janczuk – doskonale pan wie, że przy odpowiednim księgowaniu można wykreować 

nadwyżkę, ewentualnie jak komuś trzeba stratę. Proszę nie wprowadzać nas w błąd. Ja zapytałem 

pana bardzo krótko na ostatniej komisji żeby pan przedstawił stan gminy na 31 grudnia 2015 r. 

„żywej” gotówki i to jest realna jakaś ocena i nie załóżmy tam nadwyżka budżetowa to pan wie, że to 

może być różna w zależności jak się chce.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to co panu powiedziałem na początku, to powiedziałem, wydaliśmy 

na inwestycję, a nadwyżka budżetowa to powiem panu to jest 2.000.000,00 środków pieniężnych na 

kontach. To zależy jak się podejdzie, jak się odbierze.     2.000.000,00 zł środków finansowych gmina 

ma na kontach, pani Aniu tak? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak.  

Radny Mateusz Leszczyński – co z tym wyjaśnieniem odnośnie wysypiska śmieci.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo jest szersze gremium, informowałem. 

Szanowni Państwo zmienił się przepis od 1 stycznia 2016 r.  

Radny Mateusz Leszczyński – ale nie chodzi mi o to, chodzi mi że pan winę zwalił na radę. O to mi 

chodzi, o to wyjaśnienie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale wydatki typu wykonanie dokumentacji, projektu  

Radny Mateusz Leszczyński – panie wójcie chodzi o wyjaśnienie co pan powiedział, że wielokrotnie 

mówił pan, mówił dla radnych 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Szanowni Państwo mam protokoły z posiedzenia rady, gdzie 

są zmianki o tym że informowałem co dalej będziemy robić z naszym składowiskiem. Nie siedząc 

dalej, tylko oczekuje żeby rada napisała jakieś stanowisko trzeba z tymi dokumentami jechać i 

rozmawiać z instytucjami w Polsce, bo uważam że trzeba jakieś znaleźć rozwiązanie. Nie zwalam 

winę, tylko przywołuje fakty.  

Radny Mateusz Leszczyński – to niech pan odczyta ten zapis. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – który? 

Radny Mateusz Leszczyński – ten ostatni. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, bo rada nie podjęła stanowiska wcześniej gdy się zwracałem, 

bo żeby zrobić rekultywacje to trzeba najpierw zabezpieczyć środki w budżecie, tłumaczyłem że koszt 

rekultywacji może być kilkanaście tysięcy złotych. Bo musi być program do wojewody, do Urzędu 

Marszałkowskiego, nie złoże wniosku o rekultywację, zamknięcie, jeżeli nie zrobię tego projektu.  

Radny Mateusz Leszczyński – pan miał się dowiedzieć, w Warszawie miał pan być i przedstawić nam 

stanowisko swoje 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – byłem i rozmawiałem. Powiedziałem że już w tej chwili nie ma 

opcji, Urząd Marszałkowski nie przyjmie wniosku, bo na poziomie Urzędu Marszałkowskiego temat 

jest załatwiony, nie przyjmie wniosku gminy nawet jeżeli zrobię plan rekultywacji za miesiąc, dwa, 

trzy, rada uchwali pieniądze to już nie jest właściwy Urząd Marszałkowski o przyjęcie takiego 

wniosku.  

Radny Ignacy Janczuk – skoro pan powiedział, że mamy 2.000.000,00 zł na lokatach to czemu pan 

przez ten cały czas, przez ten cały rok wprowadzał opinię publiczną i nas w błąd, że rada rozwaliła 
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budżet, że budżetu nie ma. Jak pan teraz to nam wytłumaczy, to znaczy co, pan jakieś pieniądze 

ukrywa przed społeczeństwem i przed radą?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ja nic nie ukrywam, na każdym sprawozdaniu 

które macie pani skarbnik mówiła 

Radny Ignacy Janczuk – na żadnym 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nawet jeżeli były sprawozdania, rada otrzymuje wyniki za pierwsze 

półrocze 2015 r. Szanowni Państwo to ja się od mieszkańców dowiaduję, że wójt już po prostu nie 

ma pieniędzy. Wracam do zdarzeń, chociaż nie będę się denerwował, do tego wracał uważam, że dla 

gminy zrobiłem dobrą rzecz, bo zrobiliśmy duże inwestycje które były potrzebne mieszkańcom i 

gmina dalej nie ma zadłużenia, ma zero kredytu  i ma nadwyżkę finansową tak jak tutaj sprawdzałem, 

pani skarbnik przekazała  ok. 2.000.000,00 zł, a mowa o tym że wójt nie ma pieniędzy to już nie będę 

odnosił się że tak powiem kto przez rok czasu mówił jakie zdania. 

Radny Ignacy Janczuk – po co my mieliliśmy te dwa kredyty, które zaciągaliśmy na te inwestycje 

skoro mieliśmy pieniądze na kącie. Proszę mi wytłumaczyć.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – już panu odpowiadam, koszty są bardzo małe  

Radny Ignacy Janczuk – ale są 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – chociaż mowa była, że to jest bardzo tani kredyt. Bierzesz kredyt 

to nie tylko płacisz koszty kredytu, ale trzeba kapitał spłacić. Po pierwsze jak Państwu powiedziałem, 

to dwie rzeczy powinniście zrozumieć, wydatki inwestycyjne na inwestycje te które robiliśmy około 

6.000.000,00 zł. Nadwyżka jaką gmina miała na koniec 2015 r. pani Aniu jaka była? Około 

3.000.000,00 zł. Gdyby wójt tych inwestycji nie rozliczył i środki dotacyjne nie wróciły w tamtym roku, 

to niestety ale środków by zabrakło. Tak się ułożyło, że dało się wszystkie pieniądze odzyskać i 

wróciły na konto gminy jeszcze w starym roku.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – czy jeszcze jakieś uwagi macie Państwo? 

Radny Ignacy Janczuk – przed głosowaniem chciałbym powiedzieć o kilku sprawach, które nas 

niepokoją. Ja to spisałem, żeby nie zabierać dużo czasu. Przed głosowaniem budżetu na 2016 r. 

chciałbym, powiedzieć o kilku sprawach korzystając, że są z nami sołtysi i zaproszeni goście. 

Ponieważ jesteśmy już po wnikliwej dyskusji na komisji budżetowej, aby nie zajmować dużo czasu 

postanowiłem pewne uwagi spisać i teraz Państwu przedstawić, żeby było sprawniej merytorycznie. 

Od pewnego czasu martwi mnie sposób w jaki pan wójt stara się przedstawić sytuację gospodarczą 

naszej gminy. Cały czas się mówi, że jest bardzo dobrze, super, a w sprawach bardzo trudnych, 

kontrowersyjnych mówi się mało albo wcale. Od kilku lat jest wiadomo, że koszty funkcjonowania 

gminy drastycznie rosną, utrzymanie urzędu, szkół, straży, wodociągów, kanalizacji i obsługa 

wysypiska śmieci i wielu innych spraw. Jeśli nic nie zaczniemy z tym robić, to za trzy do pięciu lat 

finanse publiczne naszej gminy popadną w ruinę. Dochody nie wystarczą na pokrycie funkcjonowania 

w/w instytucji i obiektów. W telegraficznym skrócie przedstawię niektóre z tych problemów jakie mnie 

martwią. Zaczynając od wodociągu na którym są poważne straty wody, rzędu ok. 40 do 50%, a co za 

tym idzie straty finansowe, rozmawiamy o tym, ale stanowczo za mało jest robione w tej sprawie. 

Następnie oczyszczalnia ścieków i kanalizacja generuje jeszcze większe starty, ponieważ opłaty 

które wpłacają mieszkańcy i instytucje pokrywają ok. 1/3 kosztów utrzymania i eksplantacji i też nic 

się z tym nie robi. Następnie gmina ma na swoim utrzymaniu „strzelam” ok. 25, a może nawet więcej 

pojazdów mechanicznych, które generują bardzo duże koszty paliwa, ubezpieczeń, napraw, olejów i 

eksplantacji, o tym nie mówi się prawie wcale, tylko powiększa się ten zdezelowany tabor. W mojej 

ocenie budżet na 2016 r. jest budżetem jest już budżetem stagnacyjnym, wyhamowującym 

inwestycje, a nie przejawia nawet chęci pana wójta żeby rozpocząć jakieś oszczędności w niektórych 
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działach i to mnie martwi. Pomimo tego wszystkiego nie będę przeciwny temu budżetowi bo jakiś 

budżet uchwalić trzeba, inaczej gmina stanie w miejscu. Mam nadzieję, że moje spostrzeżenia dadzą 

trochę do myślenia panu wójtowi i nam wszystkim, aby ta gmina się rozwijała na przestrzeni 

kolejnych lat i aby tak się stało decyzje ważne, może nawet trudne trzeba podejmować już teraz, nie 

odkładać ich na dalsze lata, bo jakoś to będzie. W mojej ocenie nasz pan wójt bardzo rozrzutnie 

podchodzi do niektórych wydatków budżetowych, zdarza się że nawet duże wydatki poczynią bez 

wiedzy i zgody rady, nie mówiąc już o mniejszych. To jest w mojej ocenie bardzo zła praktyką i 

niezgodną z prawem o samorządzie. Jest spora grupa radnych, którzy chcą aby ta gmina szła do 

przodu i żeby ludziom żyło się lepiej, dlatego będziemy się bacznie przyglądać naszym finansom i 

poczynaniom naszego włodarza. Już na komisji budżetowej powiedziałem, że jeśli pan wójt chce 

wykazać rzetelną ocenę sytuacji to niech zrobi porównanie sytuacji finansowej od momentu  przejęcia 

gminy do dnia dzisiejszego, co pokaże czy mamy jeszcze potencjał rozwojowy, czy już raczej 

stagnacyjny. Są jeszcze dwie sprawy o których panowie sołtysi i goście nie wiedzą, a powinni 

wiedzieć, bo tak samo są mieszkańcami tej gminy, że od momentu kiedy pan przejął gminę, nie 

wiem, do listopada czy do października obsada pracowników zwiększyła się o osiem osób, czyli 

myśląc dalej tym tokiem do końca tej kadencji zwiększy pracowników o co najmniej 12. Czy jest to 

zasadne, to niech każdy sam oceni, ponieważ taka grupa pracowników, w ciągu jednej kadencji 

wygeneruje koszt ok. 1.500.000,00 zł. Następna sprawa, którą poruszałem i chciałem wyjaśnienia 

trochę, już od roku, mówiłem o parku, który jest za naszymi oknami. Z dokumentów które udało mi się 

uzyskać z gminy wychodzi jasno, że bardzo duża jest niegospodarność przy budowie tego parku, bo 

to było w przetargu to już trudno, przetarg  jest przetargiem poszło, ale nadwykonania zostały 

wykonane bardzo rozrzutnie i może nawet niektóre zbędnie. Powiem dla przykładu, że kawałek kostki 

na placu kosztował gminę 270 zł m² kostki. Następna sprawa firma która wykonywała ten park 

popełniła szereg błędów, z których nikt nie wyciągnął wniosków. Musiał być robiony aneks i aneksem 

zmiany które powinny wynikać z projektu i firma nie poniosła żadnych konsekwencji. Suma 

summarum cały park kosztował w granicach 750.000,00 zł, co uważam że jest skandaliczne. Jakby 

mógł się pan odnieść.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ja wnioskuję, żeby pana te spostrzeżenia 

złożyć do protokołu dzisiejszego spotkania. 

Radny Ignacy Janczuk – dobrze, nie ma problemu one są zaprotokołowane.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale to będzie napisane, po co panie mają przepisywać dwa razy 

Radny Ignacy Janczuk – może u mnie błędy są. Tyle ma pan do odpowiedzi na moje pytania.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja już odpowiedziałem.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – czy ktoś jeszcze ma pytania? 

Radna Halina Bardadin – odnośnie uchwały budżetowej na 2016 r., na ostatniej komisji 

dyskutowaliśmy nad projektem ostatnim, w sumie było trzy, ten jest czwarty co dzisiaj otrzymaliśmy 

znaczy to już jest uchwała i tutaj są różnice w tym dyskutowanym, a tym co otrzymaliśmy teraz w 

wydatkach, ustala się wydatki w łącznej kwocie, z tego kosztu bieżące kwota i majątkowe w kwocie. 

Jest inna kwota w wydatkach majątkowych w tej ostatniej dyskutowanej, a w tej co otrzymaliśmy. Bo 

tamtą ostatnią opiniowaliśmy, a teraz mamy podejmować uchwałę.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – ale była również mowa, można zobaczyć w protokole, że nie była 

ujęta droga, organizacja ruchu na osiedlu koło pani Szlakiewicz 10.000,00 zł i zakup kosiarki 

25.000,00 zł.  

Radna Halina Bardadin – kosiarka to się powiela przez ileś budżetów.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – no ale nie było to ujęte. 
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Radna Halina Bardadin – rozumiem.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – stąd też 35.000,00 zł.  

Radna Halina Bardadin – i tylko te zmiany tutaj są? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak tylko te zmiany.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – czy są jeszcze uwagi do budżetu na 2016 rok? 

Radny Ignacy Janczuk – już na zakończenie, pokusiłem się wcześniej o pewne wyliczenia i wynika, 

że w tym budżecie który będziemy głosować, nie wiem jak się potoczą sprawy, ale zgodnie z 

przepisami są przeznaczone w granicach 137.568,00 zł na nagrody w całej sferze budżetowej naszej 

gminy, z stąd 37.568,00 zł. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – zgodnie z regulaminem wynagradzania 3% funduszu nagród, w 

regulaminie nawet jest 5% funduszu nagród, jest ustalane na nagrody dla pracowników oprócz 

wynagrodzenia, trzynastki tak zwanej, ale to trzynastka jest w innym paragrafie zapis. Natomiast 

tutaj, to właśnie zgodnie z regulaminem 5% jest ustalone od wynagrodzeń. W oświacie również ten 

procent jest ustalony, na fundusz nagród, na fundusz zdrowotny, u nas w administracji nie ma tego 

funduszu zdrowotnego, ale fundusz nagród jest.  

Radny Ignacy Janczuk – ale czy nie możne tego ująć w miarę prościej, tak obrazowo, żeby każdy kto 

czyta budżet wiedział, że załóżmy, bo jeszcze mam wyliczone trzynastki to są skoro Państwo nasze 

stać ja nic przeciwko temu nie mam, ale na trzynastki w naszej gminie przeznacza się 518.000,00 zł.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mogę zadać pytanie? Mówimy o urzędzie czy o całym budżecie ze 

wszystkimi jednostkami? 

Radny Ignacy Janczuk – mówimy o całej gminie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – żebyśmy się zrozumieli. To jest akurat trzynastki należące 

pracownikom nie tylko Urzędu Gminy, ale wszystkim jednostkom należącym do gminy. 

Radny Ignacy Janczuk – wszystkim którzy pracują w sferze budżetowej, czyli pracownicy, 

nauczyciele, strażacy, policjantów , mundurowych u nas nie ma. To jest suma tylko w naszej gminie. I 

Uważam, że gdyby były te trzynastki zawieszone na cztery lata nasza dziura budżetowa krajowa 

byłaby historią, ale skoro Państwo stać nic przeciwko temu nie mam. Chciałbym żeby w budżecie 

było obrazowo, żeby człowiek który czyta budżet  wiedział, że tyle jest przeznaczone, ja nie wiem czy 

tyle nagród będzie udzielonych, ale taka pula pieniędzy jest do dyspozycji tylko pana wójta i 

dyrektorów szkół.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – w treści opisowej macie Państwo wyszczególnione właśnie, w opisie 

do projektu budżetu, jakie są to środki, ile procent z tego jest przeznaczone. To nie jest tak, że jest to 

gdzieś ukryte.  

Radny Ignacy Janczuk – nie ma pani Aniu takiego zapisu, że na nagrody jest przeznaczone  

Radna Halina Bardadin – 5% 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo dostaliście regulamin bo była taka prośba i 

właśnie w regulaminie wynagrodzeń mówi się o tym, jakie są składniki tak jak Państwo 

dyskutowaliście o wynagrodzeniach.  

Radny Ignacy Janczuk – my o nagrodach tych jeszcze nie dyskutujemy, bo nie mamy wiedzy. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale ja rozmawiam generalnie o budowaniu i wynagrodzeniach 

ujmowanych w budżecie. Między innymi regulamin też jest który mówi, na stronie Państwo dostaliście 

dzisiaj, co mówi regulamin jeżeli chodzi o wynagrodzenia. 

Radna Halina Bardadin – jeżeli chodzi o trzynastki pani Aniu, z tego co ja się orientuję nie wiem być 

może się mylę, to ustawowo, odgórnie jest zagwarantowane dla pracowników sfery budżetowej, 

chyba wójt nie może tego pominąć.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – pracownik poda do sądu.  

Radna Halina Bardadin – to jest ustawowo, to są odgórne przepisy które to regulują i pracownik musi 

dostać trzynastkę.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzynastka to jest 8,5% wynagrodzeń rocznych i to jest 

obligatoryjne. To nie jest uznaniowe.  

Radna Halina Bardadin – wójt nie może nie dać trzynastki. W tym temacie nie może decydować.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, dla informacji, bo to wszystko się składa na 

budżet, na te wszystkie zapisy. W szkole to pani skarbnik potwierdzi jest wynagrodzenie zasadnicze, 

trzynastka i czternastka.   

Radna Halina Bardadin – jeżeli chodzi o premie to też nie znamy regulaminu premiowania jaki jest, 

ale premia przysługuje pracownikom do 5%, z tym że jeżeli nie ma środków na premie pracownik 

może nie dostać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo przeczytajcie regulamin i statut będziecie 

wiedzieli jakie składniki wynagrodzeń obowiązują w gminie. Tak jak Państwu mówiłem składnikami 

wynagrodzeń jest płaca zasadnicza, jest wysługa, jest dodatek, jest stażowe, są nagrody, nie ma w 

urzędzie premii.  

Radna Halina Bardadin – stażowe i wysługa to to samo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak przepraszam jak się przejęzyczyłem.  

Radny Ignacy Janczuk – to już naprawdę na koniec, to skoro mamy tej gotówki tak dużo to dlaczego 

w inwestycjach na ten rok praktycznie nie mamy nic ujętego, tylko fundusz sołecki? Bo skoro te 

pieniądze są fizycznie  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ja przytoczę jednym słowem, to już mówimy bo 

komisje były dwie i na sesjach. Tak, mamy nadwyżkę tylko my jej nie możemy rozpisać budżetowo 

dopóki nie zamkniemy roku piętnastego. To już było Państwu mówione dwa lata temu, rok temu i w 

tym roku, kilkanaście razy. Dopiero jeżeli gmina złoży i zostanie przyjęta cała sprawozdawczość, nie 

będę wymieniał jakie dokumenty za 2015 r. i zatwierdzą to wówczas otwierają dla nas drogę do 

wykorzystania i uzgodnienia w budżecie, tak? 

Radny Stanisław Wielgórski – czyli jest nadzieja, że w drugim półroczu coś wyjdzie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, mamy zapisane w budżecie 

to trzeba będzie wprowadzić, bo to było przyjęte. Trzeba zrobić drogę w Koszelówce, trzeba zrobić 

drogę w Popławach i trzeba robić drogi te, na które pozyskamy środki. Mam zapisane, nie będę 

szukał, przecież my do budżetu na rok 2016 zgłosiliśmy cztery drogi, które dwie robimy z własnych 

środków, a dwie robimy ze środków pozyskanych. I to jak się zwiększy, rozliczymy, zamkniemy już 

rok 2015, to te pieniądze wrócą automatyczne na te inwestycje które mówiliśmy już. Tu są Państwo 

sołtysi i tak dalej, to rada nie przekazuje wszystkich informacji mieszkańcom i sołtysom o jakich 

rzeczach mówimy. Przecież rada uzgodniła, że na 2016 r. podejmujemy się robić cztery drogi w 
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czterech miejscowościach dwie z własnych środków i dwie na zasadzie pozyskania środków 

zewnętrznych.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – czy jeszcze są pytania dotyczące budżetu na rok 2016? 

Radny Ignacy Janczuk – tylko bez tego punktu o który prosiliśmy, bez tego zapisu. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 15, 
głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było.  
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – Państwo dyskutowaliście na komisjach. 
 
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 15, 
głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było.  
 
Ad.pkt.5.p.p Wnioski i interpelacje radnych. 
 

Sołtys wsi Kobylany Robert Potiopa – mam pytanie do pana wójta, do radnych, radnych powiatowych 

odnośnie tej drogi która rzekomo ma być robiona w Kobylanach. Po ostatnich wystąpieniach pana 

Gizińskiego z tą drogą w Kobylanach stwierdził, że tą decyzję może na Szpaki. Ta droga miała być 

robiona teraz ktoś twierdzi, że na Szpaki. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jeżeli chodzi o naszą wiedzę, rady to my podjęliśmy decyzje, 

że w pierwszej kolejności do budowy idzie droga w Kobylanach. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak jak było ustalane, z tych zapisów które były stanowisk 

przyjmowane, 2 listopada 2015 r. gmina wystosowała, pani przewodnicząca podpisała do Starostwa i 

do Zarządu Dróg Powiatowych o inwestycjach w kolejnych latach i na 2016 r. pismo pierwsze które 

mówiło, że Rada Gminy Stara Kornica na posiedzeniu w dniu 28 października 2015 r., wskazała do 

realizacji drogi powiatowe na lata 2016-2018 według następujących ustaleń: 2016 r. Zienie – 

Kobylany, Chybów-Litewniki-Walim, 2017-2018 Stara Kornica- Kiełbaski mam tu na myśli do 

Wygnanek, i na 2017-2018 kolejna wpisana Walim-Dubicze-Wólka Nosowska tamta część drogi 

nieutwardzona, dochodzi do granicy z gminą Sarnaki.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja dodam, że jest to zgodne z tym co na radzie ustaliliśmy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak przeczytałem, co rada 28 wskazała  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – i zgodnie z tym co ustaliliśmy ze starostą i z Radą Gminy i 

na podstawie porozumienia, że wskażemy drogę do realizacji my. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nasze jest porozumienie, nasza gmina decyduje tylko  gmina 

wskazuje, to jest że tak powiem, nie będę Państwu rozwijał tematu i mówił o rzeczach, to pani 

redaktor dokładnie wie też była na spotkaniach jak dyskutowano o schetynówce jakie dokumenty, 

jaką mają moc. To nie w tym rzecz, rada wskazała że to ma być robione, Jest to tylko opinia, teraz 

Rada Powiatu musi to przegłosować. Mamy Radnych Powiatowych z terenu naszej gminy, to już w 

ich gestii dopilnować żeby w latach 2016-2018, dla mnie istotne, nie wrócą pieniądze bezpośrednio 
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ale niech to będzie w wydatkach inwestycyjnych na terenie naszej gminy w drogach powiatowych, tak 

jak radny mówił, chciałbym żeby było  Szanowni Państwo dwieście, drugie dwieście daje starosta, 

czyli mamy czterysta i następne czterysta środków zewnętrznych. To wtedy można za 8000.000,00 zł 

zrobić, nie 40 czy 50 metrów tylko kilometr albo dwa. Ja mówię na zasadzie takiej, bo pytania zawsze 

padały że starosta zrobi za dwieście, tak. Ale jeżeli robiliśmy inwestycje schetynówkę to w jakiej 

strukturze, 50 dał wojewoda, po 25% dały gmina i powiat, tak?  

Radny Mateusz Leszczyński – ja mam pytanie, bo pan wójt mówił, że to jest opinia, tu nie ma opinii, 

w porozumieniu było jasno napisane, że my decydujemy które drogi po kolei mają być robione, nie 

starosta. Tak było podpisane porozumienie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, odpowiadam tyle na ile wiem, Państwo sami 

sobie wyjaśniajcie, dla mnie to jest opinia. 

Radny Ignacy Janczuk – czy pan był na ostatniej sesji Rady Powiatu? Bo ja powiem tak, bo nie tylko 

pan starosta powiedział to na Radzie Powiatu, tylko też w radiu katolickim   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to pan przytoczy, ja tego nie słyszałem. 

Radny Ignacy Janczuk – czy pan był na Radzie Powiatu, czy pan to słyszał i jak pan zareagował na 

te słowa pana starosty, wiedząc co mamy ustalone razem z panem i z całą radą.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja wiedziałem, bo sprawdzałem w budżecie że jest wpisana droga, 

za ile pani skarbnik? Dwieście ileś złotych, starosta powiedział że jeszcze rozważa.  

Radny Ignacy Janczuk – ale jaka była reakcja pana na te słowa, chce wiedzieć, co pan powiedział. 

Pan wie co ma być robione w naszej gminie. Czy pan o tą drogę walczy, czy przyjmuje tylko do 

informacji, że pan starosta będzie coś innego robił. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ja nie decyduję, mnie nawet o głos nikt nie 

pytał. Nie zawierałem głosu, bo to nie było głosowanie konkretnie, było czytane tylko zgodnie z 

budżetem, że jest wpisane dwieście trzydzieści ileś tysięcy. To panu mogę powiedzieć, wydatki 

inwestycyjne na terenie gminy Stara Kornica, starosta poddał pod wątpliwość czy będzie robił 

Bachorze, czy będzie robił Nowe Szpaki. Takie stwierdzenie padło, ale ja w tym momencie się nie 

odnosiłem, bo jest papier, jest stanowisko rady tak jak pan mówił, stanowisko rady które wskazuje jak 

powiat ma postąpić, a mamy czterech radnych, czy trzech powiatowych to teraz jest już sprawa. 

Szanowni Państwo mówimy o sesjach, panie Ignacy kiedy czas pozwala, jeszcze Pan Bóg da 

zdrowie będę jeździł, tylko panu powiem w kadencji poprzedniej to ludzie mnie pytali, a gdzie to pan 

przewodniczący, że nie ma na żadnych spotkaniach, ani nie ma na sesjach. 

Radny Ignacy Janczuk – da pan spokój, to już jest historia.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no historia,  i teraz też byłem i mówię co było. 

Pan Marcin Malenik - tylko zapytać pana starostę, co miał na myśli mówiąc, że może się uda w 

Szpakach zrobić.  

Radny Leszek Muszyński – skoro mamy swój budżet otwarty, budżet powiatu też jest otwarty, mamy 

przedstawicieli powiatu tutaj, tak więc prosimy o informacje jak zapadają decyzję odnośnie budżetu 

2016 r. w powiecie? Żeby było jasno, bo wójt był nie mówi tego co jest, chcielibyśmy od Państwa 

uzyskać informacje.  

Radny Powiatowy Dariusz Melech – Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo budżet jest już 

zamknięty, bo budżet jest już zaklepany w powiecie, u Państwa też już przed chwilą to zadziało. 

Państwo, czyli my jako gmina nie partycypujemy w kosztach tej drogi, ponieważ w budżecie powiatu 

jest zapis o drodze właśnie na Bachorze 230.000,00 zł, plus projekt z FOGR – u 150.000,00 zł, więc 
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daje to nam pewna sumę za którą zrobimy tą drogę. Niestety są niepokojące objawy, właśnie wczoraj 

też miąłem wizyty trzech mieszkańców z Kobylan, z pytaniami takimi jak Państwo kierujecie teraz, że 

pan starosta w radiu się wypowiada, już nie tylko tyle że na sesji coś tam, mówiąc brzydko i 

lakonicznie „przebąknął” że chce przemycić jakąś inną formę inwestycyjną. Jeżeli są pieniądze 

dodatkowe w budżecie powiatu to bardzo chętnie tak, wszyscy przyjmiemy te pieniądze i będziemy 

robili następne inwestycje, ale to Państwo jesteście decydentami z godnie z porozumieniem panie 

wójcie spisanym z powiatem i Rada Gminy Kornica decyduje o inwestycjach na poszczególnych 

drogach. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja wyrażę opinię całej rady, że my swoje stanowisko 

przekazaliśmy.  

Radny Powiatowy Dariusz Melech – i to jest dla powiatu, dla pana starosty przede wszystkim, ani 

Stefan, ani ja, ani nikt z rady nic nie o takich zamiarach dodatkowych pana starosty.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – panowie nie macie wiedzy na temat, że mają być jakieś 

zmiany? 

Radny Powiatowy Dariusz Melech – naturalnie, że nie. Decyzja Rady Gminy jest i nie ma dwóch 

zdań, pieniądze są zarezerwowane na konkretną drogę, jest zapis w budżecie. My to dopilnujemy, że 

to będzie zrealizowane, a co pan starosta, pan starosta jest tylko jednym z piętnastu głosów w 

Radzie Powiatu i to załatwia sprawę, bo Rada Powiatu głosowała za tym porozumieniem 

jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – no właśnie chciałam powiedzieć, że mamy nadzieję że 

Państwo tych porozumień dotrzymacie. 

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski – dotrzymamy i nie ma obaw, że coś tam nie będzie robione. 

Jaką drogę podejmiecie, my poprzemy każdą drogę.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – my już decyzje podjęliśmy.  

Radny Powiatowy Dariusz Melech – może jeszcze jakieś dodatkowe pytania, ale chyba wyjaśniłem 

dość obrazowo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, nic innego nie powiedziałem. To co byłem na 

sesji bo byłem, nie od początku do końca. Padło takie stwierdzenie, jest zapisana na 2016 r. 

inwestycja na terenie gminy, to Państwo już lepiej wiecie bo macie dokumenty. Pismo przeczytałem, 

które mówi o tym, że jest do zrobienia droga Bachorze, tak, fakt faktem nie wiem, to Państwo 

przeczytacie w protokole, starosta nadmienił w którymś monecie, że będzie jeszcze się zastanawiał. 

Ja nie wiem co starosta ma dalej, ale ciąg jest taki, że pierwszą drogą która jest, to jest droga 

zgłoszona w Bachorzy. Szanowni Państwo ja na tej sesji powtarzałem, bo tak się podchodzi po 

gospodarsku, robimy drogi, ale w pierwszej kolejności drogi te które wymagają. Jakie będzie 

stanowisko powiatu, to Szanowni Państwo ja tam głosu nie mam, ja mogę tylko wyrazić swoje 

stanowisko, to zawsze będę mówił o tym, że trzeba inwestować w każdą gminę równo, a tutaj gdzie 

jest umowa, to trzeba z niej się wywiązać. Gmina przez te pięć lat praktycznie z tą drogą to 

zainwestowała w drogi powiatowe ok. 4.000.000,00 zł. 

Radny Ignacy Janczuk – mnie niepokoi pana wypowiedź, że pan mówi, że pan na Radzie Powiatu nie 

ma nic do powiedzenia. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja mogę tylko opinię wyrazić. 

Radny Ignacy Janczuk – ja uważam, że my jako rada powinniśmy wystosować takie szybkie pismo, 

nawet dzisiaj jeżeli pani przewodnicząca miałby czas później zredagować i wysłać, bo to jest sytuacja 
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bardzo niepokojąca, ponieważ to trzeba złożyć do końca stycznia, czyli mamy dwa i pół tygodnia. I 

tutaj takie roszady w ostatniej chwili bardzo źle świadczą o tym. Bo jest zapis, że to rada wskazuje 

nie pan starosta i nie zarząd, tylko rada. Jeśli pan starosta ma wolne środki, proszę bardzo niech robi 

następne drogi, ja podnoszę obie ręce, za tym niech on robi więcej, ale „wara” od pieniędzy naszych, 

bo to są pieniądze nasze, które my założyliśmy za nieudolność powiatu, a teraz pan starosta ma 

naszymi pieniędzmi rządzić w imię czego się pytam. Proponuje wysłać pismo, odczytam je w tej 

chwili, jeśli radni będą zgodni to proszę to wydrukować i natychmiast do Zarządu wysłać. Pismo 

stanowi załącznik do protokołu. Bo chciałbym powiedzieć, że te drogi oczekują od pięciu do piętnastu 

lat. Droga w Walimku to może czeka już piętnaście lat na realizacje, ile to może w końcu czekać. Po 

to zrobiliśmy ten plan żeby starosta to uszanował i wykonał, bardzo bym prosił jeśli radni są zgodni 

takie pismo żeby dzisiaj do starostwa poszło, i pana wójta zobowiązać żeby się wziął za pana 

starostę i doprowadził go do porządku.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jeżeli panowie pozwolicie to ja tylko dwa zadnia. Wiemy jak 

to wszystko wyglądało i ja chciałabym tylko przypomnieć jak wójt proponował zapisy co do 

porozumienia i jak to porozumienie było podpisywane i jakie Państwa były głosy, uważaliście że to 

jest dżentelmeńska umowa i starosta na pewno się wywiąże i w ogóle wszystkie paragrafy i zapisy 

dotyczące ewentualnie zwrotu tych kosztów i zabezpieczenia są niepotrzebne. Proszę Państwa 

minęło tylko pół roku, nawet nie minęło pół roku i okazuje się że trzeba było się jeszcze bardziej 

zabezpieczyć. Z tego co w tej chwili wynika to inwestycja stoi pod znakiem zapytania, a pieniądze też 

do nas nie wrócą w gotówce, o tym to nie mamy co marzyć.  

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski – proszę nie straszyć radnych, nie ma żadnych obaw, że albo 

pieniądze albo drogi będą robione, proszę nie opowiadać jakiś tam. Nie ma naprawdę żadnych obaw.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – panie Stefanie, mamy porozumienie podpisane, ja uważam 

że panowie dopilnujecie żeby ono było zrealizowane. 

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski – na tysiąc procent.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jestem bardzo zaniepokojona.  

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski – dzięki temu, że gmina pożyczyła pieniądze, większość dróg w 

powiecie będzie robiona tylko w Kornicy. Wiadomo jaki jest budżet, powiat jest na minusie, 

praktycznie tylko drogi będą robione w gminie Kornica, jeszcze będą gdzieś tam robione, ale w 

niewielkiej ilości. 

Pan Marcin Malenik – ja jeszcze mam jedną uwagę, chciałem podziękować radnym za 

ustosunkowanie się. Skoro nie będzie zrobiona droga do Bachorzy, aczkolwiek będzie zrobiona w 

innym miejscu w gminie, czyli też dobrze, trzeba się cieszyć, jak nie jedna to druga, jest fajnie bo 

gmina skorzystała, aczkolwiek apeluję i chciałbym poprosić wszystkich radnych na przejażdżkę tą 

drogą, bo być może wielu nigdy nie jechało tą drogą. Pięć kilometrów tylko od Kornicy. Droga jest 

powiatowa, jest bardzo ważna bym powiedział, bo dużo kiedyś się jeździło tą drogą. W tej chwili tam 

jest strasznie, dzisiaj mamy lepiej bo śnieg spadł i zrobiło się równo, ale zapraszam jak będą roztopy 

na przejażdżkę tą drogą. Ja jeżdżę kilka razy dziennie tą drogą, tak jak wielu mieszkańców, bo tam 

około czterdziestu gospodarstw się znajduje. Przyjeżdżają inni ludzie, autobus odbiera dzieci, też nie 

wiem czy PKS jest zadowolony z przejażdżki taką drogą. Taki jest zapis i żeby tego dopilnować i 

zrobić zgodnie z sumieniem, uważam że jeśli są drogi lepsze i gorsze to trzeba robić te gorsze.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – dziękujemy bardzo, tak jak pan słyszy mieliśmy możliwość 

wskazania zgodnie z porozumieniem i tą drogę wskazaliśmy dlatego, że rozumiemy, że ta droga jest 

w najgorszym stanie.  
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Pan Marcin Malenik – ale z wypowiedzi radnych powiatowych to by wynikało, że trzeba się cieszyć, 

że w ogóle będą robione w Kornicy, a czy już będzie robiona ta czy tamta. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przysłuchując się na tej sesji, jak zdawane były relacje odnośnie 

budżetu 2016, to Państwo musicie potwierdzić, czy nie były wymieniane drogi i chwała że starosta 

może robić. Były drogi wymieniane i na gminie Kornica powiatowe, na gminie Huszlew i na gminie 

Olszanka i na gminie nawet Platerów. Jakie są możliwości i jakie są szanse pozyskania środków i 

jakie są szanse dołożenia własnych to jest sprawa radnych i Zarządu Powiatu. Przysłuchiwałem się 

spotkaniu tej sesji to wiem, że padały zdania, że powiat zamierza budować drogi tylko nie odpowiem 

Państwu czy to było w WPF, czy w budżecie 2016 r.  

Radny Powiatowy Dariusz Melech – ja myślę, że rozmawiajmy o faktach i nie chciałbym się 

powtarzać, tak jak wspomniałem wcześniej  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – prosimy żeby nas uspokoić 

Radny Powiatowy Dariusz Melech – są zarezerwowane pieniądze w budżecie w takiej kwocie o której 

wspomniałem. Będzie proces pozyskania środków zewnętrznych, znacznych środków i są to celowe 

pieniądze przeznaczone właśnie na drogę  w Kobylanach, na Bachorze. Za pojedyncze wypowiedzi 

radnych, szczególnie pana starosty my odpowiadać nie będziemy, gdzie ma jakiś wywód w prasie, 

czy w radio. Tak jak wspomniałem, jest to jeden z piętnastu głosów w Radzie Powiatu i na pewno my 

będziemy respektowali wolę Rady Gminy. Ja nie wiem co pan starosta dzisiaj powie, co powie jutro, 

jakie będzie miał swoje przemyślenia. Może pan wójt spróbuje pana starostę na poziomie 

koleżeńskim zapytać dlaczego rzuca takie informacje. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – takie naprawdę bulwersujące, siejące zamęt.  

Radny Powiatowy Dariusz Melech – nie bierzmy tego za bardzo do siebie. 

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski – będziemy pilnować, żeby pieniądze wróciły, bo to jest nasza 

gmina, my tu mieszkamy i nie pozwolimy na to żeby powiat nie zapłacił. Nie ma takiej możliwości. 

Bierze się pod uwagę przy jakiej drodze mieszka ilu mieszkańców, to też jest bardzo ważne, np. 

mieszkańców mieszka sto, a tysiąc, to wiadomo jakie kryteria są.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – oczywiście, ale panie Stefanie tutaj mamy inną sytuację, 

dlatego że to jest specyficzna, mamy porozumienie które nas wiąże. 

Pan Marcin Malenik – ile mieszka osób to ja bym to tak skomentował, czy jeśli ktoś jest bogaty to 

jemu można dać pieniądze bo ma pieniądze, a biednemu tu nie, bo nie ma i nie będzie miał, bo po 

co. Dla mnie jest to chore myślenie. 

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski – poprzemy tą drogę jaką gmina wyznaczy.  

Radna Halina Bardadin – wyznaczyła.  

Pan Marcin Malenik – uważam, że trzeba pomagać biednym. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – porozumienie było podpisane po to, żeby zabezpieczyć te 

nasze środki, które założyliśmy, no i po to żeby je egzekwować i realizować. Jeżeli chodzi Ignacy o 

te, to jak najbardziej przypomnimy się dla pana starosty w tej kwestii, ja nie widzę problemu. 

Radny Ignacy Janczuk – to musimy, to jest żaden problem. W mojej ocenie prywatnej, ja mam takie 

przekonanie, że ten „cyrk” który się dzieje ze strony starosty, jest za takim cichym przyzwoleniem 

pana wójta, ponieważ ta reakcja pana wójta jest za słaba, bo pan powinien od razu zareagować na 

sesji, że są drogi ustalone przeze mnie i przez radę. Nawet z dzisiejszej wypowiedzi ja nie jestem 

przekonany, że pan o ta drogę wałczył, być może się mylę.  
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Radny Stanisława Maciejuk – ale o co to walczyć? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – może pan się myli. Szanowni Państwo gmina w tej chwili też 

przygotowuje, jest na etapie, to Państwo Radni Powiatowi, jeżeli to ma być, ja tylko przywołam 

procedury, jeżeli to ma być robione, bo ja nie znam szczegółów z programu FOGR, to faktycznie 

nabór jest do końca stycznia, ale jakie prace idą w poszczególnych komórkach w powiecie to 

naprawdę nie wiem, bo ja nie muszę się tym interesować, która drogę pan starosta wrzucił do tego 

tematu i będzie temat wprowadzany i wniosek składany, bo pan starosta, tak jak Państwo mówicie, 

stara się tak wywnioskowałem z rozmów, oddać pieniądze w ramach inwestycji, tylko też to zależy od 

pozyskania środków. Z własnych środków taką kwotę nie są w stanie w tej chwili wygenerować, ale 

pozyskując środki w pierwszej kolejności będą inwestować na drogi powiatowe w naszej gminie. 

Radny Ignacy Janczuk –  już na koniec, skoro pan starosta chce złożyć na dwa FOGR-y, to niech 

złoży na Bachorze i na Walim. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – można na dwa FOGR –y, można na dwie schetynówki, taka jest 

struktura i powiat ma prawa do składania tylu wniosków. My możemy tylko jeden wniosek czy w 

jednym programie, czy w drugim.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – żeby już zakończyć dyskusję na temat drogi. Podsumowując 

jeżeli powiat zechce zrobić inne drogi niż tą wskazaną przez nas, to my jesteśmy jak najbardziej za, 

inwestycje w gminie zawsze potrzebne. Natomiast w pierwszej kolejności będziemy chcieli żeby 

zrealizowana była Bachorza.   

Radny Mateusz Leszczyński – kiedy ruszają przetargi na te budynki? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak panu mówiłem, na przełomie pierwszego, drugiego 

kwartału.  

Radny Leszek Muszyński – pytanie do przedstawicieli powiatu, chciałbym się dowiedzieć jak jest z 

naszym wkładem który wpłaciliśmy na samochody i do tej pory nie ma zwrotu.  

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski – o ile mi wiadomo nie ma rozstrzygnięcia, jeszcze nie wiadomo 

czy będzie zwrot. Jeżeli będzie coś nie tak w porządku, część zwrotu na pewno nie będzie. 

Radny Leszek Muszyński – to na przyszłość powiat nie jest wiarygodnym partnerem, skoro my swoje 

pieniądze zakładamy i nie jesteśmy w stanie ich odzyskać, to coś jest nie tak. 

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski – nie znam dokładnie tych rzeczy, może pan wójt więcej wie. Na 

dzień dzisiejszy sprawa jest w toku i nic nie wiadomo.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z tego co miałem informację, faktycznie sprawa nie została 

wyjaśniona te pieniądze tak jak mówiła pani skarbnik są u nich w ramach rezerwy, rozliczenia 

końcowego, bo nawet mają stanowiska, decyzji  biura, nie będę mówił nazwy bo nie pamiętam, które 

zatwierdza ostateczne zamknięcie, rozliczenie projektu. Nie ma stanowiska, decyzji tej jednostki 

wiodącej która brała pieniądze, decyzji o ostatecznym rozliczeniu. Taką informację mam, a jak tam w 

środku jest to panu nic nie odpowiem.   

Radna Halina Bardadin – co prawda budżet na 2016 r. został ustalony przez radę, ale chciałabym 

wiedzieć, co roku składamy wnioski do budżetu, każde sołectwo, sołtysi organizują zebrania, ustalają 

z mieszkańcami co chcieliby zrobić, czy jakąś drogę wysypać żwirem, czy jakieś inne rzeczy i te 

wnioski składamy i co dalej się dzieje. Jak do tej pory ja nie widziałam żeby w tym budżecie był 

uwzględniony jakiś wniosek składany, czy to będzie ewentualnie sukcesywnie robione w trakcie roku 

jak będą się zwalniały środki, czy my tylko składamy tak sobie, żeby było złożone, bo muszą być 

złożone. 



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

 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – poza funduszem sołeckim? 

Radna Halina Bardadin – o tych wnioskach które składamy co roku do budżetu, na rok następny. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, tak było na którejś sesji  

Radna Halina Bardadin – nadmieniam, że co roku składamy i jak pamiętam jeszcze składałam 

wniosek ze cztery lata temu i do tej pory nie został zrealizowany, a to nie jest wielki koszt. Więc w 

zasadzie czy jest cel składania takiego wniosku jak to nie jest brane pod uwagę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, wnioski są składane, są uwzględniane, rada 

zatwierdza wydatki inwestycyjne, budżet i to rada, że tak powiem wpisuje, składa wniosek do wójta, 

czy na wniosek radnych jakie zadania, jakie przedsięwzięcia będziemy dalej realizować. 

Radna Halina Bardadin – nie, jest tylko jeden projekt uchwały budżetowej z zapisami już 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach budżetu, no to 

robimy jak trzeba gdzieś tam wywieźć, a są wolne środki, czy parę wywrotek ziemi, czy coś naprawić, 

czy wyremontować, czy coś dokupić. To takie rzeczy są z bieżących wydatków, ale jeżeli chodzi o 

wydatki inwestycyjne to one muszą przejść przez radę.  

Radna Ewa Szydłowska – na to trzeba czasu, w protokole który został ostatnio umieszczony  w 

internecie są nasze wnioski, zobaczymy przez rok, bo to się nie pokrywa co panie wójcie pan 

powiedział. Po prostu trzeba czasu i zobaczymy. 

Radna Halina Bardadin – z tego co wiem dostajemy projekt, zapisy w budżecie już są gotowe, 

wpływu bardzo na to nie mamy, bo już dostajemy zapisy, że te inwestycje, to i to będzie realizowane. 

Jeszcze druga sprawa, bo ostatnio na komisji zadałam panu wójtowi pytanie, z ciekawości, bo co 

roku ta sprawa co roku jest drażliwa dla niektórych, nie wiem, różnie każdy to ocenia, zapytałam 

komu wójt umorzył podatki za 2015 r. Myślę, że nie jest to tajemnicą  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jest na stronie do opublikowania 

Radna Halina Bardadin – panie wójcie tak też mi pan odpowiedział, to było tydzień temu, że jest na 

stronie gminy. Naszukałam się, bo to akurat jest w zakładce podatki, nie ma na pierwszych stronach, 

tylko gdzieś tak głębiej trzeba poszukać. Pan wójt powiedział, że jest zamieszczone, okazało się że 

do tej pory nie ma. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przepytam podatki, bo to jest ustawowy obowiązek. 

Radna Halina Bardadin  –  oczywiście nie ma, jest informacja za 2014 r.,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeżeli są kontrole RIO, to sprawdzają czy były te informacje 

umieszczane. 

Radna Halina Bardadin  - za 2015 r. nie ma tej informacji.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – za 2015 r. może jeszcze nie,  

Radna Halina Bardadin – czy mógłby pan wójt poinformować nas? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, ja Państwu nie odpowiem w tej chwili jaka była 

kwota, rok zamknął Państwo to będzie zamieszczone na stronie. Tłumaczyłem tutaj i mówiłem, 

podatek wójt umarza tylko w zdarzeniach losowych. Nie było nawet, bo pytałem radę, co robimy z 

suszą, bo jedni składali wnioski i mieli straty 30 %, drudzy mieli 15%. Było stanowisko, opinia, że w 

związku z tym to susza dotknęła w różnym stopniu, tego tematu nie poruszamy, a jeżeli chodzi o inne 

rzeczy to są proszę Państwa wniosek, jest informacja o podatniku, są załączone określone 
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dokumenty, jakie zdarzenia, co się stało w danej rodzinie i wtedy wójt umarza podatek. Z tego co 

pamiętam, nie chce tutaj obiektywnie mówić, bo tych rzeczy jest dużo podatek głównie był umarzany 

w podatku rolnym, czy tam rata, dwie. Tego typu zdarzenie, czy śmierć, padnięcia, bo sprawdzam że 

by dokumenty były załączone do tego typu wniosków. Bo pani mówi że na stronie jeszcze nie ma, a 

jak pani patrzyła to 2014 r.  

Radna Halina Bardadin - jest 2012, 2013, 2014.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeszcze rok jest nieskończony, nie wiem jak mówi prawo, to muszę 

zapytać, czy nie powinno być po skończeniu pierwszego półrocza. Teraz tak mi przyszło do głowy, 

czy podaje się informacje po skończony roku, czy raz na pół roku. 

Radna Halina Bardadin – zadałam panu pytanie, pan powiedział, że na stronie, a na stronie nie ma. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – teraz to koniec roku i jak jakaś decyzja była trzeba rok zamykać, 

trzeba czasu żeby wprowadzić, ale na pewno będzie. 

Radna Ewa Szydłowska – w związku z tym co dodaliśmy, w związku z planowanym 

zabezpieczeniem, dostaliśmy regulamin konkursu, wniosek 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale mówimy o czym? 

Radna Ewa Szydłowska – o tym co dzisiaj otrzymaliśmy. 

Radna Halina Bardadin – o szkole. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – regulamin to tak dla informacji, na czym rzecz polega, na czym to 

jest, to tak jak mówię. Jest to nasz program i plan do działania, bo jest to ostatni okres 

programowania, nasza instalacja w szkole, przecież dach naprawiliśmy, centralne nie grzeje tak jak 

powinno, okna są nieszczelne, bo panie zgłaszają. Dzisiaj pójdę na rozmowę z panią dyrektor, żeby 

mieć informacje z dwóch stron, a jednocześnie chcemy w ramach tego, właśnie skoro prawo 

pozwala, a nawet jest wskazane żeby to robić, to zrobić to właśnie z wykorzystaniem tych 

energooszczędnych czynników, czy to fotowiltaikę, czy energooszczędne oświetlenie z tematem 

jednym musi się znaleźć, nie wiem jak to zrobimy, wymiana instalacji elektrycznej na starym budynku 

szkoły, gdzie do tego tematu wójt podchodzi dwa, trzy razy. Myślałem, że weźmiemy pieniądze, czy 

dostaniemy z rezerwy, z MENU, ale nie było na wydatki inwestycyjne, remonty, to trzeba wydać w 

granicy od 50.000,00 zł do 100.000,00 zł. To też kazałem pracownikom uwzględnić, bo w tym 

budynku prawdopodobnie jest instalacja elektryczna aluminiowa. To będą takie trzy rzeczy 

Radna Ewa Szydłowska – ale to wszystko będzie w ramach tego, instalacja też? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, ja Państwu mówię w zarysie, w działach, termomodernizacja, 

czyli wymiana okien, to będzie audyt i to sprawdzą, który budynek ma 

Radna Halina Bardadin – na komisji wójt nas obszerni informował. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale powtórzę, bo są panowie i nie będą wiedzieli, bo radni nie 

zawsze wszystko powiedzą. To będzie termomodernizacja, z naprawą dachu na sali gimnastycznej, 

będzie CO z opcją taką, że jak to się da zaprogramować, jeżeli Szanowni Państwo Kornica pozyska 

gaz na przestrzeni dwóch, trzech lat, wtedy będzie można się podłączyć do gazu ziemnego. To też z 

zamiarem podchodzę do tematu. Gazu i oleju idzie u nas bardzo dużo, poczynania porobiliśmy takie, 

w szkole zmniejszyliśmy po godzinie dwunastej, pierwszej, bo te ciepło jest, po co palić na „zycher” i 

tracić olej. Pan Łukasz to steruje. `Też jakieś efekty drobne są z tego. Czyli CO, oświetlenie, 

fotowoltikę i pompy ciepła. Pompy ciepła to są modne i fotowoltaika z prostej przyczyny, to za 

skutkuje później w audycie, będą wyliczone efekty obniżką kosztów utrzymania w zakresie energii 

cieplnej, elektrycznej.   
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Radna Ewa Szydłowska – ile musimy zabezpieczyć środków finansowych? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest subwencja 80%. 

Radna Halina Bardadin – my 20. 

Radna Ewa Szydłowska – ile musimy zabezpieczyć środków finansowych? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie wiem, ja Państwu mówiłem miałem jakieś szkieletowe 

informacje to 3.000.000,00 zł do 4.000.000,00 zł. To jeżeli nawet 4.000.000,00 zł, to 800.000,00 zł 

własnych. 

Radna Halina Bardadin – ale mówił też pan że jest to inwestycja na dwa lata. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest inwestycja do 2018 r. Jest nabór i trzeba próbować.  

Radny Łukasz Kałużny – a w tym projekcie nie można uwzględnić wymiany rur wodociągowych na 

przedszkolu, na  nauczaniu początkowym, bo tam już się nie nadąży opasek zakładać.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wczoraj siedziałem z panami, pojechałem do Warszawy o 

dwunastej bo ciągle coś jest, rozmawialiśmy i panowie którzy byli w szkole ten temat wczoraj 

podnieśli, że też trzeba zmienić rury wodne, bo już się nie łata. Był temat poruszony, to zapisałem i 

będę pilnował żeby się znalazło w dokumentacji.  

Radny Łukasz Kałużny – tam jest tragedia, bo w ciągu tygodnia jedną opaskę się zakłada. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak panowie podpowiedzieli, trzeba przełożyć, w całej szkole 

trzeba zrobić opaskę, bo w którymś miejscu chodzili fachowcy układ jest taki, nie wiem z latem 

obsiada, tam nie chcę mówić, że to ktoś źle robił, natura też swoje robi, kostka ma do podmurówki jak 

są roztopy to mówili, że woda idzie do podmurówki, że podchodzi.  

Radna Ewa Szydłowska – ujęcie wody Wólka Nosowska, czy coś nowego? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nic. Dałem pracownikom informację żeby odpowiedzieli na 

pani pytania, jeszcze nie dostałem, jakie poczynili, będą poczynać żeby wszystko było dobrze. 

Wydałem polecenie, żeby pracownicy umieścili na stronie internetowej wyniki badań z ostatniego 

roku 

Radna Ewa Szydłowska – a bieżące? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – o bieżące, tak. Zobowiązałem kierownika i pracownicę żeby dali mi 

informację na piśmie jakie będą dalej poczynania i co robią żeby to się nie powtórzyło.    

Radna Ewa Szydłowska – dobrze. Kolejny temat wysypisko śmieci. Gdzie jest przygotowane dla 

radnych, jaką trzeba podjąć decyzję, bo to chyba sprawa niecierpiąca zwłoki.  

Radna Halina Bardadin – a to pani przewodnicząca miała dzisiaj przeczytać na sesji takie pismo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – od rady? 

Radna Halina Bardadin – od pana wójta. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to które było czytane? 

Radna Halina Bardadin – żeby pani przeczytała jeszcze raz na sesji i później oczekujemy 

odpowiedzi, bo to jest kierowane  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do rady o zajęcie stanowiska, to skierowałem na komisji. Czyta 

pani, albo ja przeczytam tylko jedną rzecz. Żeby mi nie uszło uwadze  

Radna Ewa Szydłowska – nie ma podań? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jedno jest. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do 22 czy do 25 poszły informacje, mieszkańcy jeśli są 

zainteresowani azbestem, to żeby się zgłosili do pokoju nr 1, bo od 25 rusza nabór na azbest. 

Chciałbym też jak co roku jak największą ilość osób obsłużyć i prośba żeby przysłać. Wstępnie 

chodzi nam żeby zebrać informację ile tego jest, a później na spokojnie już każdy sobie dopracuje 

wszystkie dokumenty jakie są niezbędne żeby złożyć wniosek jak będzie wynikało 

Radna Ewa Szydłowska – u nas na boisku byłej szkoły jest zdjęty i leży. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to trzeba zgłosić 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to trzeba do pani zgłosić i trzeba nadać bieg, a druga rzecz to są 

Państwo i sołtys i radny z Koszelówki, a przeczytam taką informację. Zakład Energetyczny PGE Biała 

Podlaska, przysłał taka rzecz i u nich się zmienia procedura i sposób działania. Przebudowa 

oświetlenia w miejscowości Koszelówka, rejon energetyczny Biała Podlaska, informuje, że rozpoczął 

pracę na założeniami technicznymi do modernizacji linii niskiego napięcia w miejscowości 

Koszelówka. Przebudowa jest podyktowana modernizacją wyeksploatowanych urządzeń 

elektroenergetycznych na tych jednostkach i będą one przebudowane z istniejącej linii napowietrznej 

na linie kablową podziemną. Planowany termin przebudowy, lata 2016-2017. Obecnie na istniejącej 

linii napowietrznej przeznaczonej do przebudowy znajduje się oświetlenie uliczne podwieszane. W 

związku z powyższym prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie budowy własnym kosztem i staraniem 

nowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Koszelówka, prosimy o pilną, pisemną odpowiedź w 

tej sprawie.  

Radny Wojciech Baj – to gmina ma zrobić? 

Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski – to mieszkańcy Koszelówki mają sami lampy 

pozawieszać, czy jak? 

Radny Stanisław Wielgórski – każdy przy swojej posesji. 

Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski – a jak nie to będzie ciemno i tyle. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – takie są fakty, takie są stanowiska zakładu energetycznego. 

Zmieniła się procedura, podejście w tej chwili tam gdzie będzie linia energetyczna niska i ziemna, 

jeżeli mieszkańcy chcą żeby było oświetlenie uliczne to po stronie gminy jest projekt, słup, lampa, 

wszystko. Oni tylko podłączą do słupa prąd. Na ten moment jak rozmawiałem z osobami, z 

szefostwem rzecz polega w tym momencie na tym, że te słupy które są one pozostaną i będą lampy 

świeciły. Sprawa jest wybudowania kolejnego oświetlenia, w tej chwili nie ma założenia lampy tylko 

trzeba od podstaw ze słupem, z lampą zrobić, a oni prąd podłączą. Wystąpić do zakładu 

energetycznego tylko o dostarczenie prądu.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – bo ja proszę o oświetlenie uliczne w Kornicy Kolonii już 

szósty rok i co w tej sprawie. W ubiegłym roku w ogóle nic się nie stało, już trzeci fundusz sołecki na 

to przeznaczyliśmy i od września też już wiadomo, że w tym roku ten fundusz jest przeznaczony, 

więc panie wójcie co z oświetleniem w Kornicy Kolonia? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – poszły informacje, pisma, monity, rozmowy. Jeżeli nie założą na 

warunkach normalnych, to trzeba będzie wejść w projekt, w dokumentacje i zrobić dokumentację, 

ponieść koszty, dokumentacje niech zatwierdzą i mają obowiązek zrobić.  



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

 

Radna Halina Bardadin – panie wójcie też przy okazji oświetlenia, zgłaszaliśmy dwa lata temu   

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – Halina zaczekaj, ja czegoś nie rozumiem. Nasz fundusz to 

jest jakieś 10.000,00 zł, to już 30.000,00 zł z funduszu sołeckiego, gdzie w ubiegłym roku przepadł 

nam ten fundusz, bo nie był zrealizowany.  

Sołtys wsi Kornica Kolonia Stanisław Latek – lampy kupione. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to z poprzedniego, z 2015 r. przepadł nam fundusz sołecki, 

dlatego że  w tej sprawie nic absolutnie się nie robiło. 

Radna Halina Bardadin – ale to nie tylko u was. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie jest w stanie wójt w ciągu pięciu minut z zakładem 

energetycznym załatwić sprawę. Transformator stał w Kornicy trzydzieści lat, trzeba było jeździć, 

załatwiać prawie dwa czy trzy lata. Mam informację, że prawdopodobnie  zakład energetyczny to 

oświetlenie zrobi, ale nie ma czasu pojechać żeby usiąść po raz wtóry i przycisnąć i rozmawiać.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to znaczy dalej nic nie wiemy. 

Radna Halina Bardadin – to samo w nawiązaniu do tego oświetlenia, że dwa lata temu były 

zgłaszane uwagi radnych i sołtysów wsi, gdzie jest potrzebne oświetlenie i jakie, gdzie wymiana i 

jakieś dodatkowe doprowadzenia. Też w Czeberakach było zgłaszane i od dwóch lat słyszę że 

dokumentacje trzeba zrobić, także w tym zakresie absolutnie nie zostały podjęte żadne kroki, z tym 

się zgadzam i potwierdzam.  

Radna Ewa Szydłowska – ja musze powiedzieć że w Kazimierzowie lampy są.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w sensie kroki jakie? 

Radna Halina Bardadin – słyszę że trzeba zrobić dokumentację  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pisaliśmy pismo, pani dostała, czytaliśmy. Zakład energetyczny 

odpisał, że zakład energetyczny nie założy oświetlenia, bo tam nie ma właściwej instalacji, tam trzeba 

budować, ciągnąć nową instalacje.  

Radna Halina Bardadin –  to trzeba w tym kierunku zacząć coś robić. 

Sołtys wsi Czeberaki Karol Pietruczuk – panie wójcie, ale teraz będą przebudowywać i będzie 

stawiony nowy transformator. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam tylko transformator z tego co pamiętam uzgadniali, z tym że 

chodzi o to żeby na całym, wie pan co 

Sołtys wsi Czeberaki Karol Pietruczuk – przy projekcie, mówiłem dla tego projektanta i on to 

prawdopodobnie miał uwzględnić.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie wiem, może i uwzględni, trzeba sprawdzić tutaj w 

budownictwie jak jest zatwierdzony, czy jest to uwzględnione. Miałem informacje, że przyjeżdżał 

człowiek i pytał o przeniesienie transformatora, nawet z opcją taką, że propozycja była albo prywatny 

albo na wspólnotowy, do Państwo wysłałem. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jakieś jeszcze pytania? 

Radny Ignacy Janczuk – jak już przy tych lampach jesteśmy, to w Wólce też były zgłoszone lampy i 

absolutnie nic się nie dzieje.  
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Radna Halina Bardadin – czyli wrócił temat lamp i trzeba zacząć z tym coś robić.  

Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski - ale sprawa pierwsza z urzędu energetycznego, nawet 

projektant u nas o nic nie pytał, nie był u sołtysa, ani u radnego. Niby to są ich urządzenia, niech co 

chcą to robią, ale tak zarządzić, że oni pod ziemią kable będą prowadzili i teraz pismo przysyłają 

dopiero. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeżeli przebudowują linię z powietrznej na ziemną, nie wiem 

powinni z każdym właścicielem działki na której kabel będzie położony nawiązać kontakt, podpisać 

umowę, porozumienie, że pozwoli ziemią puścić, a czy takie czynności robili tylko oni dopiero, wie 

pan, w studium projektowali. Panie Kazimierzu odpowiadam, tak jak czytałem, rozpoczną prace nad 

założeniami technicznymi do modernizacji, a pewnie tak jak życie mówi i prawo, w którymś momencie 

jak będzie dokumentacja przez zakład zatwierdzona to wystąpią, poinformują wójta o uzgodnienie 

warunków przebudowy. To ja się dowiem za rok, dwa, trzy. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jakieś jeszcze pytania Państwo macie? Dostałam dzisiaj, do 

Przewodniczącej Rady, ale datowane z 21 grudnia 2015 r. Samorząd sołectwa Dubicze, ja to 

przeczytam i bardzo się cieszę, że Państwo jesteście, bo mu mamy problem, takie drobne problemy z 

tablicami miejscowości na drogach powiatowych, monitowaliśmy już nie raz i bardzo byśmy prosili, bo 

to nie są ogromne koszty i pan sołtys pozwólcie, że przeczytam, bo tu też jest sprawa tego typu. 

Sołectwo wsi Dubicze zwraca się z prośbą o podjęcie czynności zmierzających do należytego 

oznakowania skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną oraz umieszczenie tablic z nazwami 

miejscowości. Pismo stanowi załącznik do protokołu.  Pisaliśmy już wcześniej, prosiliśmy, także oni 

już o tym wiedzą. Obiecali nam panowie, że to zrobią, ale bardzo długo to trwa. Chciałabym zapytać 

pana wójta co z chodnikiem, jak z odbiorem? Panie wójcie czy z odbiorem tego chodnika, z tą 

gwarancją na Nowej Kornicy już jest sprawa załatwiona? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, rozmawiałem z panem starostą po tym otrzymanym piśmie, 

pan starosta podpisał to pismo ze względu na to, że się kończy gwarancja. Szanowni Państwo 

gwarancja na chodnik jest trzy lata, robiliśmy go w 2014 r., czyli gwarancja jest 2015, 2016,2017.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – kiedy panowie planujecie rozstrzygnąć to? 

Radny Ignacy Janczuk – trzeba poprawić to. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no trzeba, i trzeba będzie usiąść, zasygnalizowałem panu 

staroście, że trzeba zrobić spotkanie czy u mnie, czy tam sprawę wyjaśnić i temat zamknąć. Napisali 

w piśmie, że gwarancja się kończy, chodnik był robiony w 2014 r. Taka była treść pisma które 

podpisał pan starosta. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tą sprawę rozstrzygnąć, 

żeby ona nie wracała. Rozumiem, że pan wójt się tym zajmie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – oczywiście, jak czas pozwoli. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jeszcze mamy pismo, które było odczytywane na komisjach, 

ponieważ Państwo sołtysi nie słyszeli, w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie gminnego 

składowiska odpadów przez Radę Gminy Stara Kornica. Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

Radna Ewa Szydłowska – dwa miliony na administrację i my musimy biegać, latać, dowiadywać się 

jakie są możliwości. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jeżeli chodzi o to pismo, to zamknięcie składowiska i 

zarządzanie składowiska nie leży w gestii Rady Gminy, tylko w gestii wójta, zgodnie z ustawą.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, tylko żeby wójt zamkną to trzeba zrobić plan, program 

rekultywacji. Przecież pismo było z 28 kwietnia gdzie było do radnych skierowane, już pisał 

marszałek, że nasze składowisko jest. Żeby zamknąć składowisko to trzeba zrobić projekt, 

dokumentację techniczną rekultywacji. To powtarzałem, mam protokoły kiedy mówiłem na sesjach o 

tym, że trzeba podjąć stanowisko i, że tak powiem zrobić program rekultywacji. Ściągałem informacje 

jaki koszt może być takiego programu, kilkanaście tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy. Stoimy w tej 

chwili przed dylematem, że już na poziomie Urzędu Marszałkowskiego tego się nie załatwi, bo to jest 

regulowane ustawą i to jest już w instytucjach wyższego rzędu. Po tej rozmowie i po tym co 

przekazałem pod koniec listopada rozmawiałem z osobami, instytucjami na ten temat, tu już jest 

działanie gminy, ale nie na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, tylko Ministerstwa Ochrony 

Środowiska.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – i co to dla nas zmienia? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nic, trzeba rekultywować, prosić ewentualnie o wyrażenie zgody 

indywidualnie na rekultywację przez gminę.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – i wójt rozmawiał w tej sprawie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w Ministerstwie Środowiska? Nie proszę panią, bo nie miałem 

czasu. Święta były, Nowy Rok.  

Radny Ignacy Janczuk – jeśli można, chciałbym w punkcie drugim jest ewidentne przekierowanie 

całej odpowiedzialności na radę, tylko i wyłącznie i my się z tym nie zgadzamy. Ja nie wiem, że w 

ogóle pan się odważył takie coś zrobić, wiedząc że największa wina jest pana, pan siebie oczyszcza i 

urząd oczyszcza, wszystko zwala pan na radę. Chciałbym wyrazić swoje niezadowolenie i myślę, że 

wszyscy radni też tak uważają. Ja też przygotowałem pewne pismo, skoro pan wystąpił do nas z 

pismem oficjalnym my też musimy w sposób oficjalny na kancelarie pismo złożyć. Jeżeli radni uznają, 

że to pismo jest stosowne to proszę wszystkich o podpis i złożymy to pismo na kancelarię, tak nie 

możne żeby wszytko zwalać wokół siebie tylko nie na samego siebie. Pismo stanowi załącznik do 

protokołu. Chciałbym prosić radę żebyśmy zostali, jeśli uważacie że takie pismo jest dobre, jeśli nie 

możemy je zredagować i złożyć je na ręce pana wójta.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – czy ktoś z Państwo chciałby jeszcze odnośnie wysypiska? 

Sołtys wsi Dubicze Piotr Kiryluk – jest mnóstwo pytań do pana wójta i nie ma odpowiedzi, jak sobie 

przypominam jak byłem radnym pan Kałużny też trudno się z nim dyskutowało, ale tamten wójt miał 

przed nosem kajet i sobie wszystko notował co rada mówiła, a tutaj nie zauważyłem żeby pan panie 

wójcie coś notował.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – czy macie Państwo uwagi, propozycje odnośnie wysypiska? 

Radny Ignacy Janczuk – najpierw trzeba uzyskać informacje rzeczową, o którą ja tutaj proszę i po 

uzyskaniu informacji rzeczowej i merytorycznej możemy siedzieć nawet cały dzień, całą noc i 

stanowisko wypracować, bo my nie mamy wielkiego ruchu. Wszystko jest zawarte w tej chwili w 

przepisach, my nie mamy, że my coś sobie będziemy chcieli, takiej opcji już nie ma. Są przepisy i 

zgodnie z przepisami możemy tylko ten temat zamknąć.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – w najbliższym czasie będziemy mieli komisję i będzie sesja, 

ja bardzo bym prosiła żeby na komisje konkretnie jakie my mamy możliwości w tej chwili, co my 

możemy w tej chwili jeszcze zrobić i w jakich terminach. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – prawo stanowi tak jak przytoczony został zapis. To już w 

programie Urzędu Marszałkowskiego uchwalany był jak wchodziła ustawa o zmianie gospodarki 

odpadami nasze wysypisko jest do zamknięcia. Nasze wysypisko nie było przewidziane regionalnego 
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składowiska, bo nie było pozwolenia zintegrowanego. Ja o tym wszystkim mówiłem do zamknięcia. 

Rozmawiałem z firmami o tym, że można było to sprzedać firmie która, że tak powiem przejmie i 

zużyje do końca. Mówiłem Państwu też jak powierzchnia, ile składowali. Szanowni Państwo tu jest 

tak jak podane w ewidencji jest 15 tyś. Mt śmieci. Padały tutaj stwierdzenia wywieźć śmieci panie 

wójcie, zasypać dołek bo mamy piach. Tak Szanowni Państwo tylko kto mi da kartę przekazania 

odpadów dla ilości  15 tyś śmieci, bo wywożąc śmieci, bo to jest wysypisko zasypane w jednej 

czwartej może, jeżeli ma ono powierzchnię składowania 40 tyś, to kto mi da kartę przekazania 

odpadów na 15 tyś ton śmieci. To te śmieci jadące z naszego wysypiska, niestety ale ja muszę jako 

wójt przedstawić organom, że karta przekazania odpadów pojechało do instalacji, do ośrodka  gdzie 

można je tam składować albo poddać segregacji.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – no ale to tylko jedna z możliwości.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. O takich możliwościach mówiłem, zamknąć, wywieść śmieci. 

Zasypać nie zgodzę się, zasypać o tak na dziko, musi być zrobiony plan rekultywacji. Ja Państwu 

mówiłem, ja też nie wiem co dla takiego składowiska, które ma wypełnienie jedną piątą, jakie trzeba 

instalacje robić, jakie będzie warstwy zasypywać. Przecież to trzeba zlecić osobom i firmom, to 

informowałem ile kosztuje zrobienie programu rekultywacji, to wtedy powiem, to wtedy jeszcze pani 

jeszcze pytała na sesji, ale folia, ileś tam metrów folii. Były takie, że trzeba wyłożyć i warstwę górną, 

ja się nie znam na tym. Trzeba wybrać firmę, porozmawiać z ludźmi kto robił, gdzie robił, zapytanie i 

wybrać i zlecić jemu. Szanowni Państwo program jeżeli robi firma, rekultywacje, to plan przecież tez 

idzie do zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski, przez specjalistów, bo tam jest wydział ochrony 

środowiska.  

Radna Halina Bardadin- panie wójcie ale pan nam tą sprawę tak przedstawia jakbyśmy to my byli 

odpowiedzialni i my mieliśmy te zadania wykonać, to nie w naszej gestii. To pan wójt jest w tym 

władny i pana pracownicy żeby przygotowali, pomogli i rozpoznali temat, ale nie radni. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale rozpoznanie było Szanowni Państwo, tylko kwestia tak panie 

wójcie ściągnij zapytanie, oferty cztery, pięć jaki to będzie koszt zabezpieczamy środki w budżecie. 

Radny Ignacy Janczuk – ale powiem krótko i konkretnie, ostatnio była taka rozmowa która tu jest 

zapisana, zobowiązał się pan do zaciągnięcia informacji w Ministerstwie Środowiska, Departamentu 

Ochrony Środowiska i nie zrobił pan w tej sprawie nic, po co to tłumaczenie jakieś.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę pana byłem w Urzędzie Marszałkowskim i rozmawiałem, w 

Ministerstwie Ochrony Środowiska jeszcze nie byłem, mówię panu tak jak zawsze powtarzam, bo nie 

należę do osób które chcą kłamać, oszukiwać.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – na komisje wójt już będzie zorientowany. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo podjąłem rozmowy z firmami które dalej są 

zaineresowane żeby to składowisko przejąć, będzie rozmowa tylko też nie miałem czasu 

Radna Ewa Szydłowska – ale ja pamiętam, że mówiliśmy że jeżeli sprzedamy, to mimo wszystko to 

zostaje w naszej gminie, na to się nie godziliśmy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo to powiedzcie sołtysom, mieszkańcom opcje 

wójt przedstawił trzy, czy cztery, sprzedać nie bo dalej będzie tutaj bałagan, tylko ja pytam 

Radny Ignacy Janczuk – ale czy ma pan kupca  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę 

Radny Ignacy Janczuk – kto to kupi? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – samorządy w ostatnich trzech latach dokonywały normalnie w 

drodze przetargu takiej nieruchomości. 

Radna Halina Bardadin – ale później problem zostanie u nas. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie wiem, dlatego ja zawsze dyskutowałem. Pani mówi, że ja dużo 

mówię albo mało, tu mówiąc szeroko, zasypać, wydzierżawić nie chciałem, bo 

Radna Halina Bardadin – niech pan nie wciska mi słów których nie mówiłam.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czego? 

Radna Halina Bardadin – pan powiedział, że ja mówiłam, ja nie mówiłam. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale ja odpowiadałem radnym 

Radna Halina Bardadin – proszę ogólnie, ale nie do mnie. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – temat jest bardzo ciężki, na komisje pan wójt przygotuje 

nam opcje 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – oczywiście jak czas pozwoli i zdrowie 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – nie jak czas pozwoli, tylko na następne komisje wójt 

przygotuje nam opcje jaki mamy ruch, co my możemy w tej chwili zrobić z tym wysypiskiem.  

Radny Stanisław Wielgórski – konkretnie, czy wywieźć to, czy sprzedać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo odpowiadam, to nie trzeba pytać, bo wywieźć 

te śmieci i odzyskać kartę przekazania odpadów 15 tyś. ton na instalację ZUO płaci się za tonę 

niesegregowanych 200 zł, to jest ile? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – panie wójcie to jest tylko jedna z możliwości, wiec poprosimy 

o przedstawienie wszystkich możliwości.  

Radny Stanisław Wielgórski – panie wójcie to i tak trzeba będzie zamknąć.  

Radna Halina Bardadin – temat i tak trzeba rozwiązać.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – koszty przy zamknięciu, czy wcześniej, czy teraz  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeszcze jedną rzecz dopowiem, to też mówiłem, nawet ostatnio 

dyskutowaliśmy, zamknąć to jest koszt, ale potem zamknięte składowisko trzeba przez 30 lat 

utrzymywać, trzeba robić badania, różnie czy raz na kwartał, czy raz na pół roku, czy raz na rok.  

Radny Mateusz Leszczyński – koszty będą rosły.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jakie? 

Radny Mateusz Leszczyński – na pewno będą rosły koszty z utrzymaniem składowiska.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w jakim sensie będą rosły? 

Radny Mateusz Leszczyński – tak trzeba będzie to wywieść, albo zamknąć  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – koszt jest jeden stały, zrekultywować to przez 30 lat, raz na pół 

roku, nie wiem  jaką normę, zasadę ustalą ile trzeba badań w ciągu roku robić, też takie badania 

kosztują nie setki tylko tysiące zł.  
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Radna Halina Bardadin – na rekultywację wysypiska można chyba pozyskać środki zewnętrzne, też 

dofinansowanie, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pewnie jakieś tam są. 

Radna Halina Bardadin – no na pewno.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – były bynajmniej, teraz w nowym programie nie wiem jeszcze, bo 

nie maiłem informacji z WIOŚ na 2016 r. 

Radna Halina Bardadin – to trzeba się zorientować.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – żeby środki były to  trzeba mieć plan rekultywacji zatwierdzony 

przez marszałka.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja jeszcze w jednej kwestii bym chciała, żebyście się 

Państwo zastanowili bo mamy jedną uchylona uchwałę odnośnie skargi pana Niedzielskiego i oprócz 

uchwał budżetowych to mam taką propozycję, żeby projekty uchwał naszych wszystkie były 

opiniowane prze prawnika, przed podjęciem.  Uważam, że korzystne będzie dla nas, jak nie będzie 

pomyłek i ewentualnie będziemy mieli podstawę do tego  

Radna Halina Bardadin – a co z tym prawnikiem? 

Radny Ignacy Janczuk – a dlaczego pani mecenas nie ma? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – nie mam pojęcia, zaproszenia 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zaproszenie ja zrobiłem 

Radny Ignacy Janczuk – musimy ta sprawę rozstrzygnąć. Musimy odwołać i powołać nowego 

prawnika. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – pani ma podpisana umowę z nami do końca kwietnia. 

Radna Halina Bardadin – do kwietna, tak pan wójt informował nas.   

Radny Ignacy Janczuk – ale skoro nie wykonuje ustaleń rady, możemy ja odwołać wydaje mi się że 

szybciej  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jest pani prawnik potrzebna w wielu kwestiach, na bieżąco, 

na każdą sesje jest zapraszana.  

Radny Mateusz Leszczyński – pani prawnik bierze duże pieniądze z gminy, a jej w ogóle nie ma.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja uważam, że trzeba rozstrzygnąć ta kwestię.  

Radny Ignacy Janczuk – albo przegłosować odwołanie w tej chwili 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – w tej chwili może nie, poprosimy na komisje o umowę która 

jest podpisana.   

Radny Ignacy Janczuk – możemy jej zarzucić, że nie wypełnia swoich obowiązków. Tą opinię o którą 

ja poprosiłem jest żenująca. Jaką ja dostałem odpowiedź? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – następnej odpowiedzi nie ma. 

Radny Mateusz Leszczyński – nie.  
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Radny Ignacy Janczuk – był taki e-mail, pan wójt wygrzebał z szuflady i przyniósł tutaj, ta pani się 

nawet nie odniosła do pytania które ja zadałem, stworzyła własne pytanie i na nie odpowiedziała.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – szkoda właśnie, że jej nie ma 

Radna Halina Bardadin – dlaczego nie ma, już kolejna sesję jest zapraszana.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zaproszenie było wysłane, ale że to było w czwartek, ona maiła  

Radna Halina Bardadin – zawsze coś tam wypada 

Radny Mateusz Leszczyński – jeżeli ona ma płacone pieniądze z gminy, to na zaproszenie ona nie 

przyjeżdża? 

Radna Halina Bardadin – gmina jej płaci, gmina jest pracodawcą. 

Radny Mateusz Leszczyński – jeżeli ma płacone duże pieniądze, to ona powinna być na telefon i 

powinna być w trybie natychmiastowym.  

Radna Ewa Szydłowska – proszę Państwa rada dawno już wyraziła swoje zdanie  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – stanowisko co wójt ma zrobić i wójt podejmie w stosownym czasie 

kroki. 

Radna Ewa Szydłowska – i proszę się zastosować 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w stosownym czasie kroki podejmie. 

Radna Ewa Szydłowska – proszę Państwa komisja szczególnie oświaty, na moje ręce wpłynęło 

zaproszenia, więc pozwolę sobie przeczytać. Uczniowie oraz grono pedagogiczne Szkoły 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kobylanach mają zaszczyt zaprosić Komisję Oświaty i Kultury 

Rady Gminy Stara Kornica na wieczór kolęd i pastorałek, który odbędzie się 14 stycznia 2016 r. 

Serdecznie zapraszają uczniowie oraz grono pedagogiczne.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – natomiast następne zaproszenie, to ja już przekaże, bo 18 

stycznia 2016 r., o godzinie 18 w świetlicy wiejskiej na Starej Kornicy będzie też wieczór kolęd 

organizowany wspólnie ze Szkołą Podstawowa i Gimnazjum w Kornicy. Proboszcz na pewno jeszcze 

też w niedzielę przekaże  i serdecznie zapraszamy na obie uroczystości wszystkich Państwa.   

Radny Ignacy Janczuk – prosiliśmy na poprzedniej komisji, sesji pan wójt miał na dzisiaj przedstawić 

nagrody jakie są udzielane na przestrzeni ostatnich dwóch lat i miało to być dzisiaj dopełnione, ale 

nie otrzymaliśmy tej informacji.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – za krótki okres czasu był, tam trzeba sprawdzić czy podlega 

ochronie danych osobowych, czy nie podlega, bo tam są takie niuanse. Tak jak Państwo wiecie, 

cześć osób tak jak wójt, radni, dyrektorzy to informację jeżeli chodzi o dochodach muszą składać po 

skończonym roku w formie oświadczenia, a inni pracownicy to obowiązuje ustawa o ochronie danych 

osobowych, żeby potem nie napisał ktoś z pracowników, że informację bez zgody pracownika 

podałem.  

Radny Ignacy Janczuk – ale wszyscy jesteśmy osobami publicznymi  

Radna Halina Bardadin – ale to samo wójt mówił dokładnie tydzień temu i w tej sprawie znowu nic nie 

zostało zrobione. Wójt odciąga sprawę.  

Radny Ignacy Janczuk – dlaczego pan odciąga ta sprawę? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dlatego, że trzeba ustalić dokładnie jak mówi prawo. 

Radna Halina Bardadin – unika wyjaśnienia. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to poczytajcie Państwo wyroki sądów.  

Radny Ignacy Janczuk – pan sobie niech poczyta prawo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no właśnie o to chodzi. 

Radna Halina Bardadin – ale to my mamy poczytać prawo? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę? 

Radna Halina Bardadin – my mamy poczytać prawo, znowu pan na nas chce 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, ale tylko dla przybliżenia, bo ja mam interpretacje. Czytając 

interpretacje to nasuwa się co mecenas, czy co orzeczenie, tak jak pani skarbnik mówi co Izba to 

inna interpretacja, co orzeczenie sądu to też jest inna  

Radna Halina Bardadin – ja nie wiem pan Ignacy chyba nie żądał imiennie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to trzeba doprecyzować 

Radny Ignacy Janczuk – myślę że może być to wykonane imiennie co ja wiem, a jeśli nie to 

stanowiskami na 100%.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja rozumiem, że na następną komisję pan wójt już 

przygotuje.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jak czas pozwoli  

Radna Halina Bardadin – nie jak czas pozwoli 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – wójt tego sam fizycznie nie przygotowuje  

Radny Ignacy Janczuk – 38 pracowników i nikt nie ma czasu przygotować? 

Radna Halina Bardadin – przez tyle czasu. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska 

zamknęła obrady XXII Sesji Rady Gminy o godzinie 11 : 50. 
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