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PROTOKÓŁ NR XXIII/2016 

z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 21 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 XXIII sesji, powitała panią skarbnik, pana 
wójta, radnych. Stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 14 radnych. 
Nieobecny pan Stanisław Wielgórski – nieobecność usprawiedliwiona. W załączeniu lista obecności 
radnych.  

Zapoznała z następującym porządkiem obrad: 

1.Otwarcie i przedstawienie porządku. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Kornica, 

- przekazania Wójtowi Gminy Stara Kornica pisma według właściwości, 

- uchylenie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej oraz 

Szkole Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Gminę Stara Kornica oraz określenie 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

- określenie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego 

Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej oraz Szkole Podstawowej i 

Gimnazjum prowadzonych przez Gminę Stara Kornica i określenie dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów. 

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 - Dzień dobry Szanowni Państwo, Szanowna Rado. Pokrótce tylko 

jeżeli chodzi o drogi powiatowe, te które były prowadzone przez Radę Gminy rozmawiałem ze 

Starostą. Potwierdził, że będzie do budżetu wprowadzał drogę Bachorze.  Tak jak było stworzone na 

piśmie tym przewodnim podpisanym przez radę. Gmina złożyła wniosek w sprawach robót na drogę 

w Kobylanach, tak jak to zostało ustalone z radą. Sprawy, że tak powiem, bieżące to, jeżeli chodzi o 

śmieci jest w tej chwili przetarg wydłużony, bo tam były błędne zapisy i dokonałem zmian, wydałem 

polecenie dokonania zmian i przetarg na śmiecie rozstrzygnie, nie wiem, za kilka dni , może dwa, 

trzy dni. Za dwa, trzy dni, bo tam były rozbieżności jeżeli chodzi o sprawy formalno - finansowe. 

Także, odbyłem też spotkanie w sprawie naszego składowiska, to później w ramach wolnych 

wniosków wrócę i nawiążę do tego tematu, jeżeli chodzi o nasze składowisko. Tyle w tym 

momencie. Dziękuję. Jak coś, to w wolnych wnioskach rozszerzę. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu,  

rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Stara Kornica. Proszę bardzo. 

Radny Leszek Muszyński -  w sprawie skargi wniesionej przez panią Ewę Szydłowską, pana 

Mateusza Leszczyńskiego, pana Piotra Niedźwiedziuka, pana Ignacego Janczuka i panią Halinę 

Bardadin na działalność Wójta Gminy Stara Kornica Pana Kazimierza Hawryluka. Posiedzenie 
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komisji odbyło się 20 stycznia 2016 roku, zwołane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Leszka Muszyńksiego. W pracach Komisji uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej. 

Komisja szczegółowo zapoznała się ze skargą pani Ewy Szydłowskiej, pana Mateusza 

Leszczyńskiego, pana Piotra Niedźwiedziuka, pana Ignacego Janczuka i pani Haliny Bardadin, a 

także z wyjaśnieniami Wójta Gminy, które stanowią załącznik do  niniejszego stanowiska. W dniu 22 

grudnia 2015 roku do Przewodniczącej Rady Gminy Stara Kornica wpłynęło pismo pani Ewy 

Szydłowskiej, pana Mateusza Leszczyńskiego, pana Piotra Niedźwiedziuka, pana Ignacego 

Janczuka oraz pani Haliny Bardadin, którzy na podstawie art. 229 pkt 3 Kpa wnoszą skargę na 

Wójta Gminy Stara Kornica. Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, projekt 

uchwały budżetowej na przyszły rok powinien być przedstawiony Radzie najpóźniej  15 listopada 

roku poprzedzającego rok budżetowy. W poprzednim roku wójt przedstawił projekt po wyżej 

wymienionym terminie, w obecnym również nie przestrzega terminu. Projekt budżetu na 2016 rok 

otrzymaliśmy 17 grudnia wieczorem, wraz z innymi projektami uchwał na 2016 rok, zmianami w 

budżecie na 2015 oraz wieloma podaniami na cztery dni przed planowaną Komisją Budżetową. W 

tak krótkim i specyficznym czasie jakim jest niewątpliwie okres przedświąteczny, trudno dokładnie 

zapoznać się z projektem budżetu i wnieść do niego konstruktywne uwagi. Zważając na fakt, iż w 

projekcie budżetu jest bardzo dużo ogólnych i niejasnych pozycji, zawiera bardzo dużo błędów 

merytorycznych, wymagających dokładniejszych wyjaśnień. Do projektu budżetu powinny być 

dołączone inne dokumenty, wymienione w art. 234 wymienionej ustawy, lecz ich brak. w tym stanie 

rzeczy niniejsza skarga jest konieczna, ponieważ odbiera nam prawo wpływu na wydatki 

budżetowe. Na podstawie art. 229  pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1990 roku Kpa organem 

właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności Wójta i Kierowników Gminy i 

jednostek administracyjnych jest Rada Gminy. Jednocześnie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym, stanowi, iż Rada Gminy kontroluje działalność wójta i gminnych 

jednostek administracyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje się Komisję 

Rewizyjną. Organ Wykonawczy Gminy Stara Kornica pismem z dnia 29 grudnia 2015 r. został 

poproszony o złożenie wyjaśnień w kwestii wniesionych zarzutów w skardze. Wójt Gminy Stara 

Kornica 7 stycznia 2016 r. odniósł się do stawianych mu zarzutów przedkładając na piśmie 

wyjaśnienia Skarbnik Gminy Anny Blondyk. 

„WPF na lata 2014-2017 wraz z budżetem na 2014 rok - Zarządzenie Nr 139/2013, 140/2013 z dnia 

15 listopada 2013 r. przedłożono do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Przewodniczącemu 

Rady Gminy w dniu 15 listopada 2013 r. – posiedzenie Komisji 10 grudnia 2013 roku.  

WPF na lata 2015-2018 wraz z budżetem na 2015 r. – Zarządzenie Nr 179/2014, 180/2014 z dnia 
14 listopada 2014 r. przedłożono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 17 listopada 2014 r. – 
posiedzenie komisji 19 grudnia 2014 r.  
WPF na lata 2016-2019 wraz z budżetem na 2016 – Zarządzenie Nr 65/2015 oraz 66/2015 z dnia 
12 listopada 2015 r. rok przedłożono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 16 listopada 2015 
r. Materiały na komisje dostarczono 17 grudnia – termin posiedzenia komisji 22 grudnia 2015 r. 
 
Opracowany projekt WPF zgodnie z art. 226, art. 227, art. 228 oraz budżet na 2016 r. zgodnie z art. 
211, art. 212, art. 213, art. 214 spełnia wymagania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o 
finansach publicznych . 
 
Przedstawiony projekt budżetu na 2016 r. został opracowany w sposób szczegółowy z podziałem na 
klasyfikację budżetową. Opracowano w formie oddzielnych załączników;  
- dochody,  
- wydatki , 
- przychody, 
- rozchody, 
- plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, 
- plan wydatków majątkowych,  
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu    
  strukturalnych i Funduszu Spójności, 
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- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
- dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, 
- plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny  
  Program Przeciwdziałania Narkomanii, 
- plan dochodów i wydatków związany z opłatą śmieciową.  
Każdy z w/w załączników posiada objaśnienia, które szczegółowo zgodnie z klasyfikacją budżetową 
w szczegółowości do paragrafu określa cel i przeznaczenie środków zaplanowanych. 
 
W związku z powyższym stwierdzenie cyt. „W projekcie budżetu jest bardzo dużo ogólnych, 
niejasnych pozycji, zawiera bardzo dużo błędów merytorycznych, wymagających dokładniejszych 
wyjaśnień„ moim zdaniem jest niezrozumiałe”.  

 
Powyższe zagadnienia o których mowa były przedmiotem badania przedstawionych do  RIO 
materiałów, która w swojej opinii nie stwierdziła takiego stanu. Opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej przedłożono w materiałach Radzie Gminy. 
 
Owszem w tabeli nr 4  Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego w 2016 r. w dz.754 rozdz.75412 § 4270 wykazano kwotę 6.400,00 zł, natomiast w tabeli 
nr 2 -Plan wydatków na 2016 rok w dz.754 rozdz.75412 zaplanowano kwotę mniejszą  tj. 5.000,00 
zł, co jest błędem. Uwaga ta zawarta jest w Opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stara 
Kornica na rok 2016 wraz z uzasadnieniem.    

                    
Przytoczony w skardze art. 234 ustawy o finansach publicznych nie dotyczy opracowania projektu 
budżetu na dany rok, lecz trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, który został zawarty w 
Uchwale Nr XXXVI/202/2013 z dnia 18 listopada 2013 r.  
  
Po analizie wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminy Stara Kornica, Komisja Rewizyjna stwierdziła, 
że nastąpiło złamanie ustawy o finansach publicznych art.238 ust. 1 pkt 1 i 2. W Zarządzeniu Nr 
65/2015 oraz 66/2016 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu 
uchwały WPF Gminy Stara Kornica zarządza, co następuje:  
„Przygotowany projekt uchwały WPF Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019 wraz z prognozą 
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, wraz 
z wykazem przedsięwzięć do WPF przedstawia się: 
1.  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, celem zaopiniowania 2.  
Radzie Gminy Stara Kornica”. 
 
Rada Gminy otrzymała w/w projekt uchwały 17 grudnia 2015 r., spowodowało to bardzo krótki okres 
na analizę projektu budżetu na rok 2016 oraz WPF na lata 2016-2019. 
Ponadto Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w uchwale Nr Si.407.2015 przypomina, 
iż zgodnie z art. 230 ust. 2 z zw. z art. 238 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych projekt 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej winien zostać złożony do tut. Regionalnej Izby 
Obrachunkowej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, który dostarczono drogą 
elektroniczną w dniu 18 listopada 2015 r. 
W głosowaniu jawnym większością głosów (3 głosy za, 1 przeciw) Komisja Rewizyjna dopatrzyła się 
niezgodnego z prawem postępowania i działania Wójta Gminy Stara Kornica, w związku z czym 
skargę pani Ewy Szydłowskiej, pana Mateusza Leszczyńskiego, pana Piotra Niedźwiedziuka, pana 
Ignacego Janczuka oraz pani Haliny Bardadin uważa za zasadną.  
 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – dziękuję bardzo. 

Radny Leszek Muszyński – jeszcze jest tak, tak jak czytałem posiedzenie odbyło się 20 stycznia o 

godzinie 14:00. Już po zakończeniu komisji wpłynęło jeszcze jedno pismo z datą 19.01.2016 r. 

Mówię my otrzymaliśmy je po zamknięciu, tak więc nie zostało dołączone do sprawozdania.  

Radny Leszek Muszyński odczytał pismo Wójta Gminy Stara Kornica z dania 19 stycznia 2016 r. 

skierowane do Komisji Rewizyjnej. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – dziękuję. Czy Państwo jeszcze macie uwagi?  
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Radna Halina Bardadin - tak dokładnie, na początku jak jeszcze, jakby pan Leszek mógł przeczytać.   

Radna Ewa Szydłowska - tak 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - początek wyjaśnienia wójta? Bardzo proszę 

Radna Halina Bardadin - początek wyjaśnienia wójta, tam kilka  zdań 

Radna Ewa Szydłowska - pierwsze dwa, trzy zdania. 

Radna Halina Bardadin - nie zrozumiałam 

Radny Leszek Muszyński - w tym piśmie dodatkowym? 

Radna Ewa Szydłowska – tak 

Radna Halina Bardadin - tak, tak wyjaśnienia wójta 

Radny Leszek Muszyński odczytał ponownie pismo skierowane przez Wójt Gminy Stara Kornica.  

Radny Leszek Muszyński – dalej?  

Radna Ewa Szydłowska - wystarczy. Proszę Państwa ja wnioskuję o niebranie tego pisma pod 

uwagę, ponieważ my musimy mieć klasę, i tu są takie argumenty podniesione, że po prostu, nie 

można odpowiedzieć na nie, że po prostu nikogo nie obrażać i godnie. 

Radny Mateusz Leszczyński - to jest zwalanie winy na kogoś innego. 

Radna Ewa Szydłowska - i nie powinniśmy brać pod uwagę tego pisma, o tym nie rozmawiać, bo 

wstyd. 

Radna Halina Bardadin - ja też chciałam 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – proszę bardzo 

Radny Ignacy Janczuk - chciałbym powiedzieć, że myślałem, że dzisiaj zachowa się pan z klasą. 

Przynajmniej odrobinę, jak mężczyzna, ale widzę, że bardzo się myliłem, ponieważ doskonale 

wiemy jak funkcjonuje urząd, jak funkcjonują wszystkie sprawy. Byłem cztery lat przewodniczącym i 

doskonale pan wie, że o wszystkich sprawach pan decyduje, to wysłać, tego tam nie wysłać, to 

powinno być, tego tam nie powinno być. I tutaj tak jakby zwalenie na pracowników jest naprawdę 

sprawa żenująca. Jedną sesje wstecz zwalił pan na radę o wysypisko, dzisiaj zwalił pan na 

pracowników. Pytam się, czy pan za 12.000,00 zł brutto za coś pan odpowiada w tej Gminie, czy 

nie? Bo jeśli nie, to może trzeba rezygnować z tej funkcji. Czy jako mężczyzna nie jest pan w stanie 

przyjąć, takiej sytuacji, tak popełniłem błąd, bo ustawa mówi jasno. My może byśmy tematu nie 

poruszali, gdybyśmy nie dostali tych pism na cztery dni, takich grubych dokumentów, na cztery dni 

przed komisją. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na pięć.  

Radna Halina Bardadin – i przed świętami jeszcze. 

Radny Ignacy Janczuk – w tym sobota popołudniu, niedziela i tu chodzi o co? My musimy tą 

sytuację uzdrowić w tej gminie, bo tak funkcjonować się nie da ani dla pracowników, ani dla rady, 

ani dla nikogo. Bo chciałbym przypomnieć Szanownej Radzie, bo może wszyscy o tym nie wiecie, 

ale powiem tak najważniejszą instancją władzy w gminie jest Rada, ponad wójtem, ponad 

wszystkim. My wymagamy odrobinę szacunku i odrobinę normalnego traktowania, bo gdyby nie 

pewna grupa dociekliwych ludzi rada  nie wiedziałaby o niczym, tak być nie powinno. Rada powinna 

wiedzieć o wszystkim, o rzeczach trudnych, a jeśli ktoś jest winien to trzeba przyjąć to na klatę i nie 
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skomleć, po prostu. My nie chcemy szukać winnych, tylko chcemy wskazać, że są nieprawidłowości 

które trzeba zmieniać, tak nie można dalej funkcjonować. Pan tym pismem zwala wszytko na 

pracowników i uważa pan, że jest ok. Jestem naprawdę mocno tym rozczarowany. 

Radna Halina Bardadin – w piśmie pan wójt mówi, że komisja budżetowa wstępnie miała być 

zwołana siedemnastego. Nie zgadzam się z tym. Panie wójcie proszę posłuchać. Nic nie było 

wiadomo o żadnym terminie siedemnastego komisji. To ja do pana zadzwoniłam i zapytałam kiedy 

będzie zwołana wreszcie komisja budżetowa i na mój wniosek dopiero zwołana została komisja 

budżetowa 22 przed świętami, o 17 nikt nie wiedział, że ma być 17 komisja. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z pracownikami obsługi rozmawialiśmy, potem jak pani 

zadzwoniła, bo pani dzwoniła, dopytywała kiedy będzie komisja to więc przekazała pani z obsługi, 

że ma być 17 i później mówiłem, pani skarbnik jeszcze mówiła, że dopiero na czwartek przygotuje, 

stąd zaproponowałem w poniedziałek, żeby ten termin siedmiu dni zachować.  

Radna Halina Bardadin –  to jest nieprawda panie wójcie, bo nic nie było wiadomo . 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – stąd wyszła informacja, że pani nie może poprowadzić 21 w 

poniedziałek, tylko 22 we wtorek. A później jak rozmawiałem z panią skarbnik żeby wysłać 

dokumenty poniedziałek, wtorek pani Ania powiedziała, że nie wyrobi się do wtorku wyśle w 

czwartek. Ja wtedy jak pani dzwoniła, co mówiłem obsłudze że będziemy robić pierwotnie 17, jak się 

okazało że się nie da dokumentów zrobić na 17, więc zadzwoniłem do pani, czy pani do mnie, 

powiedziałem że termin 20, czy 22.  

Radna Halina Bardadin –  ja zadzwoniłam do pana wójta bo byłam zaniepokojona, że jest prawie 

przed dwudziestym i jeszcze nie rozmawiamy o budżecie, jeszcze nie ma komisji. Ja zadzwoniłam 

do pana kiedy będzie komisja budżetowa.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to musiała być rozmowa, wie pani skoro ja poleciłem żeby 

poniedziałek, wtorek wysłać, to była rozmowa piątek albo czwartek przed niedzielą, tak? 

Radna Halina Bardadin – więc ustaliliśmy z tego względu, że ja nie mogłam 21 więc ustaliliśmy na 

22, ale to i tak było późno.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja powiedziałem, że dokumenty nie będą dostarczone teraz, 17 

nie wyjdzie, bo mało czasu będziecie mieli. 

Radna Halina Bardadin – nie wiem, gdybym nie zadzwoniła to pewnie komisja byłaby nie wiem 

kiedy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z terminem siedmiu dni.  

Radny Leszek Muszyński – proszę Państwa ta dyskusja do niczego nie prowadzi. Komisja opierała 

się na Zarządzeniu 65 i 66. W dniu 12 listopada zostało przekazane RIO i dla Rady Gminy, w tym 

wypadku zostało to zachwiane  i temat mi się wydaje że  

Radna Halina Bardadin – tak ale ja tylko tutaj nawiązałam do wyjaśnienia wójta, bo tutaj wójt minął 

się z prawdą.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – żeby to podsumować, ja jestem naprawdę bardzo 

rozczarowana, bo ja znam sprawę jakby od „kuchni”, rozmawiałam z pracownikiem i zwalanie na 

obsługę czegoś o czym człowiek sam decyduje jest absolutnie nie w porządku, czy na skarbnik, bo 

to wójt decyduje. Skoro 15 listopada było gotowe, to bez komisji nawet można było te materiały 

przesłać i nic by się nie stało.   
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Radny Leszek Muszyński – nie bez komisji, bo jest jeszcze uchwała nr 36 która mówi jaka jest 

procedura.  

Radna Ewa Szydłowska – ale czy przewodnicząca otrzymała? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – nie. 

Radna Halina Bardadin – ale to wójt. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale to wójt i zwalanie winy na kogoś innego jest w ogóle nie 

w porządku i tego pisma naprawdę nie powinno być panie wójcie. Trzeba się szanować wzajemnie. 

Radna Halina Bardadin – trzeba troszeczkę się uderzyć w piersi i spojrzeć się na siebie. Jak pan 

traktuje pracowników, jak pan ludzi traktuje panie wójcie?  

Radny Mateusz Leszczyński – trzeba szanować ludzi panie wójcie.  

Radna Halina Bardadin – jeżeli pan chce żeby pana szanować, to proszę szanować ludzi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ja mam tysiące dokumentów, są pracownicy 

którzy piszą i staram się każdy dokument czytać, dokumenty wewnętrzne mają swój obieg od 

początku istnienia  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ależ panie wójcie jaki obieg wewnętrzny, miał pan projekt 

budżetu który pan przekazał 16 listopada 

Radna Halina Bardadin – osiemnastego 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – podpisałem dwunastego Zarządzenie do projektu budżetu. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – no więc o czym my mówimy, jakim obiegu wewnętrznym. 

Przewodnicząca i radni powinni dostać i to jest wszystko.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, ale napisanie pisma i w piśmie napisane do wiadomości tak 

jak prowadzę w innych sprawach, strona plus do wiadomości tyle. Podpisałem pismo, Szanowni 

Państwo to jest moja wina bo wyraźnie pisze w tym 

Radna Halina Bardadin – no wreszcie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – że odpowiada wójt, ale wójt ma pracowników do wykonywania 

czynności 

Radna Halina Bardadin – pan wszystko składa na pracowników.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie zwalam. 

Radna Halina Bardadin – to za co pan odpowiada? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie zwalam na pracowników, tylko każdy ma zakres obowiązków i 

pisze i współpraca jest tak i była, że jak pytają to odpowiadałem. Jak pamiętałem, to prosiłem to tam 

i tam trzeba wysłać. No niestety w tym natłoku spraw nie dopatrzyłem, że nie było dopisane do 

wiadomości organu stanowiącego. 

Radna Halina Bardadin – panie wójcie na przyszłość 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest moja wina, że tam nie było dopisane. 

Radna Halina Bardadin – wreszcie się pan przyznał, na przyszłość prosimy 
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Radna Ewa Szydłowska – to co pan napisał w piśmie? Dlaczego pan zwalił na pracowników? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to już zamykamy temat, nie ma dyskusji.  

Radna Ewa Szydłowska – jak nie ma. 

Radny Ignacy Janczuk – teraz jest. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo jest zakres obowiązków każdego pracownika, 

pracownik każdy ma wykonać określone czynności które zostają przypisane i przynosi pismo czy 

decyzję do zatwierdzenia wójta, podpisuje i dalej postępuje z tym pismem według, że tak powiem 

Radny Mateusz Leszczyński – panie wójcie pan mówi, że pracownicy mają zakres obowiązków, pan 

też ma zakres obowiązków których pan nie wypełnia, a pan zwala wszystko na ludzi. Jak to jest, 

najlepiej oczernić wszystkich, a pan jest niewinny, pan jest w porządku, tak? Ale dla pana się daje 

pismo na ręce, że ma pan przedstawić wszystkie papiery za park, nagrody ludziom to nie ma, 

oczywiście pan jest niewinny i pan nie ma zamiaru przedstawić to nam, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – skserowałem. Szanowni Państwo ja jestem winny, bo ja nie 

dopilnowałem, nie napisałem na piśmie 

Radny Mateusz Leszczyński – to po co pan w piśmie pisze, że pracownicy nie dopatrzyli tego. Po co 

to napisane jest? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – tak. Proszę Państwa pierwsza i najważniejsza sprawa to 

jest taka, że my zawalamy się papierami, jest pismo na pismo, rada miedzy sobą, komisja rewizyjna, 

przewodnicząca  

Radna Halina Bardadin – i wójt 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – operujemy pismami. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to jest nienormalne. Każdy szuka podkładki, na co? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – każdy się zabezpiecza na to żeby nie być winnemu, że ktoś 

powie, że nie wiedziałem, że nie przekazałem, albo nie dano. 

Radna Ewa Szydłowska – pani przewodnicząca ale to nie jest wina rady? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – nie, absolutnie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo są dokumenty, przychodzi korespondencja, 

dekretuje, jak dekretuje i nie wiem to pytam i dekretuje do jednej, do dwóch osób, które powinny się 

zapoznać, przyjść do mnie z odpowiedzią, wyjaśnieniem jeżeli temat dotyczy odpisania, jeżeli temat 

dotyczy informacyjnie to  

Radna Halina Bardadin – to jest normalne, bo tak działa w każdym zakładzie jest obieg 

dokumentów, ale pan zbacza znowu z tematu. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – tak jest.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jest wójta wina, że jak dostał pismo to od razu nie skierował, 

proszę skierować do 

Radna Halina Bardadin – czy wójt zna ustawę o finansach publicznych? Czy wójt wiedział, że do 15 

listopada musi przedstawić do RIO i do Przewodniczącej  Rady Gminy? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Radna Halina Bardadin – więc wójt nie zachował terminu i proszę nie składać na pracowników i 

proszę się do tego przyznać chociaż mieć tyle 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no powiedziałem. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – nie, wójt się nie przyznał, wójt się przyznał do czego?  

Radna Halina Bardadin – pan wójt zawalił.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiem Państwu szczerze, przyszła pani skarbnik podpisać 

pismo, wysyłamy budżet do RIO i nie dopisałem, bo nie pamiętałem, że trzeba jeszcze przekierować 

do Przewodniczącej Rady Gminy. Szanowni Państwo to było, że tak powiem nie tylko w piętnastym, 

ale i w czternastym. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – wójcie bzdura, przychodziła do pana dziewczyna ileś tam 

razy kiedy zwołujemy komisje, bo trzeba projekt budżetu przedstawić, przychodziła? 

Radna Halina Bardadin – tak, przychodziła.   

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to dlaczego wójt nie ustalił wcześniej terminu?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nie. 

Radna Halina Bardadin – aż ja musiałam zadzwonić.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bo pani skarbnik nie miała gotowych dokumentów.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jak nie maiła gotowych dokumentów?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dobrze nie ma tematu. 

Radny Ignacy Janczuk – przecież dokumenty były.  

Radny Łukasz Kalużny – jest temat wójcie. 

Radny Ignacy Janczuk – na 15 listopada były dokumenty, kwestia skserowania tylko.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – piętnastego były dokumenty, były wysłane do RIO tak jak się 

mówi, powinny być przysłane na siedemnastego miały być przygotowane, ale pani skarbnik jeszcze 

jakieś zmiany wprowadzała, tak? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – nie, nie panie wójcie były dodatkowe wyjaśnienia które poszły 

pismem i rada chyba otrzymała te wyjaśnienia.  

Radna Halina Bardadin – tak.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no tak, no. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – natomiast piętnasty to jest niedziela, także szesnastego, bo 

dzwoniłam w piątek do RIO, że jeżeli zawiozę dokumenty szesnastego, czy będzie naruszeniem 

prawa? Nie, nie będzie naruszeniem prawa dlatego że niedziela jest dniem wolnym. Wobec 

powyższego w poniedziałek zawiozłam dokumenty wszystkie, projekt budżetu i WPF, wersja 

papierowa została złożona, natomiast wersja elektroniczna osiemnastego ponieważ we wtorek 

musiałam być na urlopie, z przyczyn niezależnych ode mnie.  Stąd też osiemnastego rano poszły te 

dokumenty drogą elektroniczną WPF do RIO. 

Radna Halina Bardadin – 18 listopada, więc miesiąc czasu do zwołania komisji.  
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Radny Leszek Muszyński – tylko tutaj proszę zauważyć, że projekt poszedł dwa dni po terminie i już 

w uchwale tej co przeczytałem RIO przypomina o terminie 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – przypomina, tak.  

Radny Leszek Muszyński – że nie został zachowany, bo dwa dni po zostało dosłane drogą 

elektroniczną.  

Radna Halina Bardadin – więc to dla nich nie zostało zachowane, a dla nas po miesiącu? Też nie 

zostało zachowane. Więc tutaj proszę się przyznać, nie zwalać winy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo powiedziałem, że jest to wina wójta na 

zasadzie takiej, bo ileś wójt robi, ileś pracownicy też pamiętają i do razu to z automatu robią. 

Niestety ja nie dopilnowałem, pani skarbnik podpisałem i nie przypomniałem, że trzeba przekazać 

na radę. Szanowni Państwo to życie uczy, taka jest kolej rzeczy następnym razem, to po pierwsze 

proszę Państwa będzie to załatwiane wolniej, wójt będzie miał czas na zapoznanie się z 

dokumentami i pomyślenie do kogo to trzeba wysłać, tak żeby wszystkie instytucje, czy to rada, bo 

to jest nadrzędne ciało gminy 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale to tylko instytucje, RIO 

Radna Halina Bardadin – i rada. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale to było tak robić z każdym dokumentem, które przychodzi, czy 

to trzeba zrobić sprawozdanie, czy udzielić odpowiedzi, pismo itd. Szanowni Państwo dla mnie to 

jest ta sama procedura co robię z pismami zewnętrznymi tak samo robię z pismami wewnętrznymi. 

Teraz już tego nie będzie miejsca  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – właśnie ja się boję proszę Państwa, że po tej dzisiejszej 

naszej rozmowie i po tej naszej dzisiejszej radzie sytuacja w gminie się jeszcze zaostrzy, chociaż i 

tak jest nieciekawie.  

Radna Halina Bardadin – możesz troszeczkę jaśniej. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że dobry pracodawca 

to swoich pracowników broni, jeżeli coś wychodzi na zewnątrz to winę przyjmuje nawet jeżeli nie jest 

winny, winę przyjmuje na siebie. 

Radna Halina Bardadin – oczywiście, broni wobec ludzi. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – na zewnątrz, a nie odwrotnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ja traktuję Radę jako nasze wewnętrzne ciało. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja się boję, że konsekwencje poniosą pracownicy. Panie 

wójcie ja bym bardzo prosiła żeby tego nie było.  

Radna Halina Bardadin – jakie konsekwencje, jak wójt się przyznał, że wójt zawinił. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale jak się przyznał. 

Radna Halina Bardadin – teraz się przyznał. Więc jeżeli wójt tutaj sceduje to na prawników, no to 

wójt poniesie jakieś konsekwencje.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, skarbnik jeździ, pan przewodniczący 

poprzedniej rady jeździł, w gminie za wszystko odpowiada wójt. Za wszystko, jak to życie mówi  
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Radna Halina Bardadin – tak jak w każdym zakładzie pracy pracodawca odpowiada za wszystko. To 

nie jest nic nowego. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jest różnica.  

Radny Łukasz Kalużny – trzeba wszystko mieć wójcie na papierze, bo oczernić człowieka to jest 

zawsze łatwo, ale naprawić to wójt nigdy nie naprawił, ja to gwarantuje. To co wójt obiecuje to sobie 

można wsadzić w buty, będzie się wyższym. Sam dobrze wójt wie.  

Radna Halina Bardadin – przykro mi jest bardzo, bo akurat ta sytuacja dotyczyła mnie. Dwa razy 

wójt na mnie nakrzyczał publicznie. Raz na dożynkach, awanturę mi wójt zrobił, drugi raz wójt mi 

zrobił awanturę tu na ostatniej sesji. Tutaj do mnie się wykrzyczał, ja sobie wypraszam na 

przyszłość. Do nikogo wójt w ten sposób nie powinien się zachowywać, bo to tylko świadczy o panu. 

Radny Piotr Niedźwiedziuk – wójt wszystkich w gminie tak traktuje.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ja też cztery lata akceptowałem, mówiłem i 

nie odzywałem się. Przytoczmy historię co gazeta pisze, wójt gminy czy inwestował, gmina już nie 

ma pieniędzy, gmina rozliczyła się na koniec piętnastego roku nadwyżką. Szanowni Państwo kto 

pisze, kto mówi to ja też to  

Radna Halina Bardadin – ale to wszystko się odbywa tutaj, pani redaktor na sesji i o co panu 

chodzi? 

Radny Mateusz Leszczyński – te pismo co pan wójt napisał proszę żeby nie było brane pod uwagę, 

żeby poszło do kosza.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no nie było brane pod uwagę, informacja taka która 

Radny Mateusz Leszczyński – ale to jest pismo, proszę je zniszczyć, bo to jest oczernianie ludzi.  

Radny Ignacy Janczuk – tego już się zniszczyć nie da, to już jest w protokole, także już mleko 

zostało wylane. Tego pisma w ogóle nie powinno być, wtedy nie byłoby tematu. Teraz temat jest po 

prostu i my jako rada nie możemy pozwolić na tego typy sytuacje. Chciałbym powiedzieć jeszcze, 

rada ma pewne instrumenty dyscyplinowania wójta i trzeba z tych instrumentów zacząć już 

korzystać, bo tak być nie może żeby na jednej sesji była winna rada, na drugiej winni pracownicy, na 

trzeciej winne szkoły i jeszcze coś. Rada może obniżać, podwyższać pensję, to jest jeden 

instrument. Dzieje się dobrze podwyższamy, dzieje się źle obniżamy i czekamy na poprawę. Jeśli 

jest poprawa wtedy wnosimy o podwyższenie. Następna sytuacją jest absolutorium udzielamy, bądź 

nie udzielamy, to jest nic nie znacząca sprawa w sumie dla pana wójta, pan wójt będzie dalej 

wójtem, ale będzie miało już nadzór RIO konkretniejszy. Skoro pan wójt nie chce z nami rozmawiać 

o finansach, niech rozmawia częściej z RIO. Niech to ktoś pilnuje. Musimy się głęboko nad tym 

zastanowić, aby to unormować. Ta sytuacja dalej trwać nie może taka jaka jest, żebyśmy wszyscy 

żyli w takim chaosie i w takim amoku rada i pracownicy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ja nie będę wracał do historii. Historię dobrze 

znać i pamiętać to też można wyciągnąć wnioski na przyszłość. Szanowni Państwo ile my 

przerobiliśmy, 27 wniosków przez cztery lata, czy pięć, ja nikomu nie mówiłem tylko prosiłem 

wszystkie służby, czy mówiłem jak trzeba robić i tak dalej. Jak człowiek dużo robi, to jest oczywista 

rzecz tak, tylko jak się przerobiło, tylko kwestia szybkości i tak dalej. Można rzeczy jedne załatwiać 

w trzy miesiące, można załatwiać sprawę w miesiąc czy dwa tygodnie, tak? Wszyscy pracujemy na 

dobro tej gminy, gmina się zmieniła. Rok 2015 tak jak było przedstawione będą sprawozdania 

zweryfikowane i pewnie to się potwierdzi zamkniemy też nadwyżką. Ten się tylko nie myli, co nic nie 

robi. Ja też , powiem Państwu szczerze dużo rozmawiam, pytam, informuję, pracownicy dostają 

wszystkie dokumenty, ale chodzę i przypominam co w tym temacie. Nie ma tak, że wójt tylko 
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podpisuje, przynoszą pisma pracownicy trzeba każde przeczytać i jeżeli uważam, że są błędy to 

trzeba poprosić, wskazać, żeby poprawili, ale to jest normalne. Szanowni Państwo dziennie jest stos 

papierów które leżą i niestety wszystkie rzeczy pracownicy też niektóre, wójt nowe czyta dokładnie. 

Dokumenty które są oczywiste nawet tylko podpisuje, też przeczytam, ale już nie patrzę, rozsyłanie i 

tak dalej, tak? Ja nie biorę listy stron do uzgodnienia tak jak mówią sprawy wewnętrzne. Szanowni 

Państwo dokumenty jak chodzą, jeżeli są umowy w finansach muszą być oryginały, rachunki w 

finansach muszą być oryginały, kopie dostają pracownicy, opisują ci co merytorycznie odpowiadają 

za załatwienie danego tematu. Tutaj Szanowni Państwo, ja jestem szefem, ja mam pilnować, że 

każdy dokument który podpisuje automatycznie nabierze obiegu właściwego do jakiej komórki, do 

jakiej instytucji ma trafić.  

Radna Halina Bardadin – bo pan rozdziela korespondencję.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pisze wyraźnie w przepisie, wójt przedstawia organowi 

stanowiącemu, radzie.  

Radna Halina Bardadin – i RIO.  

Radny Mateusz Leszczyński – w ostatnim czasie jest coraz więcej skarg na pana działalność, o 

czym to świadczy?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w zakresie jakim? 

Radny Mateusz Leszczyński – ogólnie mówię.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mówmy o konkretach.  

Radny Mateusz Leszczyński – ogólnie na pana działalność.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – poproszę o konkrety.  

Radny Mateusz Leszczyński – w ostatnim czasie jest na pana dużo skarg 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale poproszę o konkrety. 

Radny Mateusz Leszczyński – jest projekt budżetowy, ludzi prywatnych, ja dostałem pismo od 

człowieka, nie mam tego pisma przy sobie dzisiaj, na pana działalność. O czym to świadczy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przyniesie pan, złoży do dziennika to odpowiem.  

Radny Mateusz Leszczyński – pismo było czytane, pan Ignacy też dostał to pismo.  

Rana Halina Bardadin – o nagrodach. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – Szanowni Państwo żeby podsumować  

Radna Ewa Szydłowska – ale jeszcze ja, jeżeli można. Panie wójcie jestem bardzo rozczarowana 

tym pismem, nie spodziewałam się że pan coś takiego napisze, tylko po prostu, że się pan przyzna, 

bo doskonale wszyscy wiemy, że skarga jest konsekwencją pewnego okresu czasu, gdzie ta 

współpraca wójta z radą się nie układała. Że też wspomnę o tym, że nie wiadomo czy  nie wpłynie 

kolejna skarga, ponieważ rada zdecydowanie w październiku bodajże wyraziła swoje stanowisko 

jeżeli chodzi o radcę prawnego. Mamy dzisiaj sesję nie ma radcy, konsekwencją są uchwalanie 

uchwał i tak  w ogóle, to jest kolejny dowód widzi pan, że dalej nie jest tak do końca jak powinno. 

Panie wójcie trzeba przyjąć na klatę, człowiek jest tylko człowiekiem popełnia błędy, to nie jest jeden 

wyrwany, to by nie było gdyby pan wójt nam przedstawiał, w artykułach pisze raz, że jest gmina 

zadłużona, że jest nadwyżka, stąd wynika że nie jesteśmy poinformowani, a czasami jedna sprawa 

ma kilka wersji, tak jak budżet było kilka wersji. Wójt tak robi, kilka wersji przedstawia jednej sprawy, 
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albo mówi nie na temat. Panie wójcie konkretnie, bo to szkoda pana czasu i naszego, my wszyscy 

jesteśmy zmęczeni. Panie wójcie jeszcze jedno ja bardzo pana proszę, żeby pan skorzystał z jakiejś 

pomocy, nie wiem czy przyjaciela, czy specjalisty żeby tutaj było, z nami się ułożyło, bo będziemy 

musieli sięgnąć po instrumenty o których mówił Ignacy. Ja bardzo wójta proszę, naprawdę żeby to 

było, bo każdy z nas jest już zmęczony.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo oczywiście,  rada jest organem stanowiącym, 

rada decyduje, poddam się każdej ocenie rady. Szanowni Państwo, tak tylko dajemy dane, dajemy 

załączniki. Państwo je macie, Państwo pytacie, nawet ostatnio. Szanowni Państwo pani ma wyższe 

wykształcenie, przecież jest 

Radna Ewa Szydłowska – to nie ma znaczenia panie wójcie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, inaczej się czyta, inaczej się rozumie słowa i tak dalej, jeżeli 

się robi sprawozdania, to zdaje się sprawozdanie budżetowe, dostaje się finansowe i inne rzeczy.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – czy wójt zdaje sobie sprawę z tego, że teraz obraża pan 

ludzi którzy nie mają wyższego wykształcenia  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie obrażam 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – no jak nie  

Radna Ewa Szydłowska – w ustawie nie mówi że radny ma mieć wyższe wykształcenie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tylko jak się mówi deficyt, czy nadwyżka to 

Radna Halina Bardadin – każdy rozumie, bo to jest proste 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ostatnie pytanie, powiedz wójcie ile mamy pieniędzy, nadwyżką 

to jest właśnie to co zostaje na koncie. Szanowni Państwo strata, zysk, to jest to co wyjdzie z 

rachunku zysku, to zawsze pani skarbnik tłumaczy, bo Państwo pytacie czasami o rzeczy oczywiste. 

Radna Ewa Szydłowska – kiedy szkolenie z RIO? 

Radna Halina Bardadin – my nie jesteśmy ekonomistami, finansistami i my nie musimy wiedzieć, a 

skoro panie wójcie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – szkolenie z RIO będzie tak jak obiecałem 

Radna Ewa Szydłowska – to się zapytamy  co to znaczy nadwyżka 

Radna Halina Bardadin – skoro mamy wątpliwości więc pytamy tutaj osoby kompetentne.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – są dokumenty, są zapisy i tak dalej. Wyjaśniała cały budżet, który 

przygotowała pani skarbnik, jakie paragrafy, jakie założenia  

Radna Halina Bardadin – wyjaśniała pani skarbnik 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – proszę Państwa chciałabym wrócić do radcy prawnego, 

jeżeli by to wszystko funkcjonowało tak jak trzeba, to pan wójt nie musiałby wszystkiego sprawdzać. 

Jeżeli każdy pracownik ma z radcą prawnym kontakt, powinien mieć w razie wątpliwości, bo nie 

mówię że wszystko, ale w razie wątpliwości jakichkolwiek się kontaktuje i dostaje opinię sprawa jest 

załatwiona, po to ona jest. Druga sprawa, pani prawnik wczoraj była u nas, prosiłam że uchwały 

mają być parafowane i gdzie to jest, no wczoraj była w gminie, są? 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – przedwczoraj była pani prawnik, sprawdziła uchwały.   
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – przynajmniej jedno. Wszystkie są zgodne z prawem. 

Radny Mateusz Leszczyński – pani prawnik była przyjęta uchwałą, powinna być na każdej sesji. 

Uchwała była podjęta  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo dzisiaj akurat była na rozprawie  

Radna Halina Bardadin – ona na każdej sesji jest na rozprawie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo umowa się kończy, mam prośbę żebyście 

Państwo dali założenia do jakich 

Radny Mateusz Leszczyński – nie panie wójcie, brać z gminy pieniądze co miesiąc i w ogóle nie być 

w pracy. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – my do końca kwietnia nie możemy funkcjonować bez 

Radcy Prawnego. 

Radna Halina Bardadin – oczywiście. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – mamy podpisana umowę, gdzie jest wyraźnie napisane  

Radny Mateusz Leszczyński – ile pani prawnik zarabia? 

Radna Halina Bardadin – poczekajcie niech Elwira się wypowie. 

Radny Mateusz Leszczyński – ile? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 3000,00 zł. 

Radny Mateusz Leszczyński – i nie ma jej w ogóle w tej gminie, to co to za robota. Przepraszam 

pani Elwiro.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – mamy podpisana umowę, gdzie jest wyraźnie pisze, że 

gdzie tam sprawy jakieś niesprecyzowane w umowie odsyłają normalnie do umów cywilno-prawnych 

i tam pisze wyraźnie, że jeżeli nie ma wywiązywania się z obowiązków, ewidentnie nie ma 

wywiązywania się z obowiązków 

Radny Ignacy Janczuk – nie ma, absolutnie.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – bez konsekwencji rozwiązujemy umowę. My naprawdę nie 

możemy do końca kwietnia, jeszcze cztery miesiące funkcjonować bez radcy prawnego, bo tych 

spraw jest naprawdę coraz więcej.  

Radna Halina Bardadin – a pan wójt miał przez ileś czasu na 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – rozmawiałem 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – pani mecenas z całym szacunkiem jeżeli sama jest 

świadoma tego, że ze względu na inne obowiązki nie jest w stanie być na żadnej sesji, ani na żadnej 

komisji  

Radna Ewa Szydłowska – nie wywiązuje się z umowy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo rozmawiałem wcześniej, na spotkaniu była, 

układ jest taki, że nie będzie w stanie być na każdej sesji, ponieważ sesje są w godzinach 

przedpołudniowych, a jak ma terminy ustalone dwa, trzy tygodnie wcześniej. Proszę Państwa, ja 

mam do Państwa taka prośbę i wniosek wypiszcie Państwo jaki zakres, inaczej bo trzeba w 

zapytaniu postawić warunki, ja jakieś tam mam przemyślenia 



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

 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – także wójt podpisuje umowę i wójt to tak sprecyzuje 

żebyśmy mieli pełny zakres  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – układ jest taki, wniosek i zapytanie będzie takie, bo trzeba 

przedstawić, że każda sesja, każda komisja, u nas przyjęta zasada że są ustalane terminy na 5-7 

dni przed i obecność obowiązkowa.  

Radna Halina Bardadin – projekty uchwał muszą być 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba zadać pytanie od razu na wstępie  

Radny Ignacy Janczuk – my wyraziliśmy swoją opinię, że ten prawnik ma być zmieniony i tego się 

trzymajmy. Nie ma ten prawnik dalej funkcjonować razem z nami, bo on się nie sprawdził, zawiódł 

nasze oczekiwania, czyli trzeba powołać nowego prawnika. Bo jest teraz tyle spraw, nawet moja 

sprawa, moje zapytanie może być super sprawą do odwołania tej pani, a nawet więcej ponieważ ta 

pani mi nie odpowiedziała na pytanie, stworzyła sobie całkiem inne i do dzisiaj odpowiedzi 

konkretnej nie mam i tak funkcjonować my nie możemy. To jest jedna sprawa. Korzystając, że 

jestem przy głosie, tutaj pan ładnie mówi, że pracownicy wszytko mogą, że każdy pracownik 

podejmuje decyzję. Ja byłem cztery lata przewodniczącym i o pewnych sprawach byłem świadkiem 

mogę powiedzieć, bo było to na moich oczach. Właśnie pracownik to powinien być suwerenny i 

podejmuje względem działu sam decyzje, w sprawach ważnych może się skonsultować, u nas tego 

naprawdę nie ma. Byłem świadkiem zdarzenia, to było przy mnie więc mogę śmiało o tym 

powiedzieć. Pani Irena przygotowywała poważny projekt, nie pamiętam w tej chwili jaki, ja byłem 

przy tym. I pan zasugerował jak napisać, pni Irena mówi, panie wójcie to będzie źle, to nie przejdzie. 

Pan się uparł, zapisaliście tak jak pan chciał. Pismo poszło do Warszawy. Jakoś traf się zdarza, że 

jestem tutaj za pięć dni, panika jest znów w gminie, bieganie, szukanie dokumentów, pytam co się 

dzieje, wniosek nie przeszedł, bo te zapisy co pan chciał były nietrafne, były niezgodne z 

przepisami. Gdyby pracownik podejmował sam suwerennie decyzje, te pisma byłyby dobre. Pan 

dołożył swoje pięć groszy, trzeba było to poprawiać. Tak jest w wielu sprawach.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – chciałbym żeby pan przytoczył dokładnie jakiego punktu, jakiego 

zdarzenia i tak dalej.  

Radny Ignacy Janczuk – dobra, kiedyś może przytoczę. Druga sprawa, taka moja jest prośba, bo 

sytuacja jest poważna  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – rozmawiamy, dyskutujemy i wybieramy najważniejsze 

rozwiązanie, a nie ma idealnie, że człowiek napisze bo większość tak było, że praktycznie jakieś 

drobne małe uzupełnienia są. Przed podpisaniem wniosku, czy przed zatwierdzeniem tematu 

zaglądam do instrukcji, siedzę i czytam żeby wiedzieć na czym rzecz polega.  

Radny Ignacy Janczuk – żeby to podsumować wszystko  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mówmy o konkretach 

Radny Ignacy Janczuk – o konkretach. Żeby to podsumować co w tej chwili, my wyrażamy swoją 

opinię, że tak być nie może i tutaj trzeba żeby pani przewodnicząca wzięła pracowników w opiekę z 

czasem, bo widzę że nad tym wszystkim trzeba czuwać, bo tak być nie może.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja powiem tak, że robię co najlepszego mogę. Mogę 

powiedzieć, że zwróciłam się z pismem, bo taka jest droga, dostałam od Państwa pismo, zwróciłam 

się z pismem do wójta, ponieważ nie było odpowiedzi, rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy panie 

wójcie? Prosiłam panie wójcie, niedopełnione były terminy, ewidentnie były, wójt się przyzna jak 

mężczyzna. Przyzna się, powie, że jest jego wina i przeprosi, powie że na przyszłość się poprawi. 

Rozmawialiśmy? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – i tylko tego oczekiwaliśmy.  

Radna Halina Bardadin – człowiek nie jest nieomylny, ale sztuką jest się przyznać.  

Radny Ignacy Janczuk – ale nie można zwalić na kogoś, czy pan to rozumie? Bo może panu trzeba 

porady jakiejś. 

Radna Halina Bardadin – ja jeżeli coś źle zrobię, ja potrafię się do tego przyznać, bo jesteśmy 

ludźmi wszyscy. Tak samo jak pan wójt powinien się do tego przyznać, że popełnił błąd i tyle. Czy to 

jest takie trudne? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja bym chciała tylko żeby wójt zrozumiał, że jeżeli wójt by 

nam tego pisma nie przedstawił to by tej dyskusji wcale by nie było.  

Radna Ewa Szydłowska – tak.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – już byśmy dawno przegłosowali i byłby koniec.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dobrze, nie ma tematu, to jest moja wina. 

Radny Mateusz Leszczyński – ale pismo było. Moja wina, ale pismo było.  

Radna Ewa Szydłowska – nie brać pod uwagę tego pisma, bo to jest poniżej naszej godności.  

Radny Ignacy Janczuk – my jego nie będziemy brać pod uwagę, ale ono w protokole jest i będzie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – niech zostanie, oczywiście że tak.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jeżeli chodzi o pracowników, naprawdę staram się jak 

mogę, rozmawiamy. Mam nadzieję, że wszystko wróci do normalności.  

Radna Ewa Szydłowska – to nie leży w pani kompetencji. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – tak. Ja mogę po prostu prosić.  

Radna Halina Bardadin – pracownicy są wieloletni i uważam że wiedzą co robią.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – planuje, organizuje, sprawdzam i tak dalej.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – będziemy kończyć.  

Uchwała Nr XXIII/92/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stara 

Kornica. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 12, 
głosów przeciwnych nie było, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
 
Uchwała Nr XXIII/93/2016 w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Stara Kornica pisma według 

właściwości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Ewa Szydłowska – ale tu jest co innego, rada przekroczyła swoje kompetencje rozpatrując 

skargę i przekazała pismo.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to rozstrzygnięcie nadzorcze mogę Państwu przeczytać. 

Radna Halina Bardadin – to co przyszło? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to co przyszło od wojewody. 



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

 

Radna Halina Bardadin – tam mi się wydaje, że było co innego podejmowane. 

Radna Ewa Szydłowska – może nie przeczytać, tylko to najważniejsze, sedno. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – sedno jest takie, że pani uznała, że nie powinniśmy 

rozpatrywać tej skargi i to jest wszystko. Musimy tą skargę przekazać dla wójta. 

Radna Halina Bardadin – Rada Gminy nie powinna rozpatrywać? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – tak, że radna nie powinna rozpatrywać i nie powinniśmy w 

tej sprawie podejmować uchwały, bo nie jesteśmy do tego kompetentni. 

Radna Ewa Szydłowska – ale na początku było, że skarga wpłynęła do wójta i było przeniesienie do 

rady, tak? 

Radna Halina Bardadin – jak to było na początku? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – skarga była i do wójta i do rady. 

Radna Halina Bardadin – i rada zajęła stanowisko i podjęła uchwałę. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – rada zajęła stanowisko i podjęła uchwałę. 

Radna Halina Bardadin – a powinna przekazać wójtowi 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – już odpowiadam. Były wtedy dwie uchwały, jedna o skardze 

bezzasadnej, druga o przekazaniu właściwości wójtowi. To dotyczy pierwszej uchwały którą rada 

podjęła, że skarga jest bezzasadna. Departament prawny uznał, że tej uchwały nie powinno być. 

Rozmawiałem, pani napisała uzasadnienie, postanowieniem uchyliła. Po uchyleniu musimy podjąć 

uchwałę tą która przed chwilą była przeczytana. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – po prostu musimy uchylić swoją uchwałę i przekazać 

następną uchwała do rozpatrzenia wójtowi gminy. Już teraz jesteśmy z Nadzorem Prawnym w 

stałym kontakcie, żeby już więcej tego nie poprawiać.   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pani z Nadzoru Prawnego zaleciła żeby uchwałę która rada 

podjęła  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jesteśmy w stałym kontakcie z Nadzorem Prawnym i ta 

uchwała jest napisana po uzgodnieniu z panią prawnik od Wojewody.  

Radna Ewa Szydłowska – ale coś było wspominane wcześniej, że powinniśmy inaczej do tego 

podejść 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – bo nie powinniśmy tego rozpatrywać. 

Radna Halina Bardadin – a nie było tak, że ten pan Jacek nie jest stroną w sprawie i że to pismo nie 

powinno być rozpatrywane jako skarga. To pismo nie powinno być, jakoś inaczej sformułowane. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale to jest to, musimy uchylić swoja uchwałę  

Radna Halina Bardadin – pan Jacek nie jest stroną w tej sprawie i nie powinniśmy tego rozpatrywać 

jako skargę 

Radny Leszek Muszyński – nie. Mi się wydaje, że tok jest między wójtem, a nim. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, nie wiem czy zrozumiecie, tam było napisane 

pismo odnośnie skarga, a w treści on wnioskuje być stroną. Nie może być pismo które dotyczy 

dwóch spraw. 
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Radna Halina Bardadin – nie można się sugerować tym, co jest w tytule tylko treścią, o to chodzi. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – przecież my to pismo czytaliśmy, no i według nas to była 

skarga. 

Radna Halina Bardadin – to była skarga. Wynikało to z treści jak czytaliśmy.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – możemy iść do sądu, albo możemy zrobić tak jak pani 

prawnik sobie życzy, albo możemy pójść do sądu. Proszę Państwa przegłosujmy to. 

Radna Halina Bardadin – oczywiście, że tak. My rozmawiamy, wyjaśniamy pewne sprawy.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to jest konsekwencja tego, że nie ma prawnika, bo gdyby 

był prawnik 

Radna Ewa Szydłowska – ta rozmowa też 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – była rozmowa, opinia tamta była też u naszego prawnika. Po 

konsultacji z jednym prawnikiem, z drugim, Szanowni Państwo poprosiłem panią w departamencie 

żeby uchyliła tą uchwałę. 

Radna Halina Bardadin – czyli ta uchwała była konsultowana z prawnikiem. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – wójt poprosił żeby pani uchyliła.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – postanowienie o uchylenie, no. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja nie rozumiem. 

Radna Ewa Szydłowska – wójt się przejęzyczył, to niemożliwe.  

Radna Halina Bardadin – coś wójt źle powiedział.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo uchwałę trzeba było uchylić, bo ile czasu trwa 

odpowiedź, ile Departament Prawny musi czekać na wyprostowanie. On by dał zalecania, tutaj jest 

napisane.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja Państwu przeczytam.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska odczytała rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia 

nieważności uchwały Nr XIX/73/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Stara Kornica. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – my w tej swojej uchwale po prostu przytoczyliśmy 

sentencje tego rozstrzygnięcia nadzorczego. Ja mam nadzieję, że my już do tego wracać nie 

będziemy.  

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 14, 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było.   

Uchwała Nr XXIII/94/2016 w sprawie uchylenie uchwały w sprawie określenia kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola  i Oddziału 

Przedszkolnego w Szkole Podstawowej oraz Szkole Podstawowej i Gimnazjum 

prowadzonych przez Gminę Stara Kornica oraz określenie dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to również pani nam zakwestionowała.  
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Radna Ewa Szydłowska – może ja jeszcze wyjaśnię tutaj. Z tego co mi przekazano to uchylamy i 

zmieniamy. Pozbywamy się kryterium czwartego, dziecko z rodzin o udokumentowanej trudnej 

sytuacji rodzinnej lub materialnej, ponieważ tu trzeba by było udokumentować. To jest za dużo 

spraw, bo to i tak w naszej gminie to rzadko, zdarzyło się takie coś chyba raz, aczkolwiek może się 

zdarzyć, że ktoś sięgnie do takiej uchwały. I jeszcze rozdzielono szkołę podstawową od gimnazjum 

kryteria. Tak samo pominięto miejsce pracy jednego z rodziców które znajduje się w pobliżu szkoły, 

nie jest jednoznaczne co to znaczy w pobliżu szkoły. Więc musimy uchylić i przyjąć z pominięciem 

tych właśnie dosyć ogólnych zapisów.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak pani mówi o konkretne zagadnienia. Ta pni z 

departamentu właśnie zwróciła na to uwagę ale jednocześnie musi być podział. Czasami sytuacja 

zgłaszania przez Państwa, to też nie można przyjąć ze względu na to, że są ogólne. Praw się tworzy 

ogólnie, jakie dokumenty, co dana osoba musi przynieść i żeby stwierdzić czy ten dochód kwalifikuje 

się czy nie.  

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 14, 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. 

Uchwała Nr XXIII/95/2016 w sprawie określenie kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego w 

Szkole Podstawowej oraz Szkole Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Gminę 

Stara Kornica i określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 14, 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. 

Ad.pkt.5.p.p.Wnioski i interpelacje radnych. 

 

Radny Mateusz Leszczyński – czy przygotował pan nam wszystkie nagrody co zobowiązaliśmy 

pana do przygotowania?  

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo tak, czytałem, mam takie wyjaśnienia. 

Właśnie chcę zwrócić uwagę, że trzeba doprecyzować. Trzeba podać w jakim trybie ma to być 

zrobione, podstawa prawna. Bo tak jak Państwu mówiłem Konstytucja, ustawa o ochronie danych 

osobowych, ustawa o pracownikach samorządowych.  

 

Radny Ignacy Janczuk – to już jest około miesiąca trwa. Ja nie rozumiem tego co w tej chwili pan do 

nas mówi, w tej chwili.  

 

Radny Mateusz Leszczyński – od tego jest pani prawnik, żeby to nam wyjaśniła.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo ja mam interpretacje, wyjaśnienia. Zaraz 

Państwu powiem co jest napisane w Konstytucji. 

 
Radny Mateusz Leszczyński – panie wójcie nam nie chodzi o  konstytucję. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja przeczytam Państwu pewne przytoczenia które mówi NSA. 

Zagwarantowane w konstytucji prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do uzyskiwania 

informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne jak i 

działalności organu samorządu gospodarczego, zawodowego, a także innych osób oraz jednostek 

organizacyjnych, w zakresie w jakim, w którym one zadania władzy publicznej gospodarują mieniem 

komunalnym lub majątkiem skarbu Państwa, zaś ograniczenia tego prawa mogą nastąpić wyłącznie 

ze względu na określoną ustawę lub ochronę wolności praw osób i podmiotów gospodarstwa 

porządku publicznego i bezpieczeństwa o dostępie informacji poufnej. Szanowni Państwo z tego co 
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przeczytałem, tak jak Państwu mówiłem, idą informacje, wysyłamy wójt, pani skarbnik, radni, z tego 

wynika, że ci co zażądają dysponują mieniem i ci co podejmują decyzję.  

Radna Ewa Szydłowska – wójt mówi o ochronie danych  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – osobowych i ustawie o finansach publicznych. 

Radna Halina Bardadin – to nie na temat.  

Radny Ignacy Janczuk – to nie jest prawda. 

Radna Halina Bardadin – to nie na temat pan wójt przeczytał tutaj.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę? 

Radna Halina Bardadin – jaki to ma związek z naszym pytaniem? 

Radny Ignacy Janczuk – to jest informacja publiczna i ma być dostępna dla każdego człowieka który 

się o nią zwróci.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak i dalej jest ustawa nie zawiera definicji osoby sprawującej 

funkcję publiczną, nie budzi wątpliwości, że taką osobą będzie funkcjonariusz publiczny w 

rozumieniu ustawy art.15 §13 z dnia 6 czerwca 1957 r., a więc osoba będąca pracownikiem 

administracji rządowej, innego programu państwowego lub samorządu terytorialnego chyba, że pełni 

wyłącznie funkcję czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie uprawniona jest do 

wydawania decyzji administracyjnych.  

Radna Ewa Szydłowska – to znaczy wójt mówi, że nie przedstawi nam nagród? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przedstawię kwotę, wszystko tylko teraz doprecyzujcie Państwo 

w jakim charakterze.  

Radny Mateusz Leszczyński – osobowo.  

Radna Halina Bardadin – czyli wójtowi chodzi o to, ja tak rozumiem, że wójtowi chodzi o to, że nie 

może imiennie przedstawić kto dostał jaką nagrodę. Imiennie nie może, bo jest ochrona danych 

osobowych. Może stanowiskiem?  

Radny Mateusz Leszczyński – panie wójcie proszę przedstawić to stanowiskami. Zgłaszam dwa 

wnioski.  

Radna Ewa Szydłowska – to był artykuł, i co to było, jaki paragraf proszę podać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – skseruje, przyjdzie pani po sesji to dam wyjaśnienia w sprawie 

postępowania jeżeli chodzi o informację co do wynagrodzeń pracowników samorządowych. 

Radny Mateusz Leszczyński – chodzi o nagrody nie o wynagrodzenia.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest wszystko, razem 

Radny Mateusz Leszczyński – to proszę przedstawić to stanowiskami, skoro jest ochrona danych 

osobowych. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – podstawę prawną, stanowiskami to trzeba pisać podstawę 

prawną, w jakim trybie 

Radny Ignacy Janczuk - ale panie wójcie to już trwa miesiąc. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 
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Radny Ignacy Janczuk – dlaczego pan nie chce nam przedstawić? Co to panu daje przeciąganie w 

czasie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nic nie daje. Szanowni Państwo pracownik też podlega, czy 

obowiązuje go ustawia o ochronie danych osobowych. 

Radna Halina Bardadin – panie wójcie ma pan prawnika. Jest zatrudniony prawnik, przez miesiąc 

czasu można było z prawnikiem ustalić, czy może pan ujawnić, czy nie może, imiennie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, rozmawiałem. Mogę jeżeli Państwo, zrobię to co Państwo 

napiszecie, w jakiej podstawie prawnej, i w trybie. 

Radna Halina Bardadin – co my mamy napisać? 

Radny Ignacy Janczuk – wystąpiłem o udostepnienie danych na temat nagród jako informację 

publiczną.  

Radna Halina Bardadin – ale panie wójcie pan tak tutaj zagmatwał temat, zadaliśmy proste pytanie, 

co my mamy teraz napisać? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to znaczy, że u nas w gminie nie można informacji 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – część informacji jest poufna, imiennie nie można podać, a część 

jest publiczna, że można podać.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – no to pan publiczną część, skoro był taki wniosek więc wójt 

musi podać 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – podam z imienia i nazwiska osoby które objęte są informacją 

publiczną i wójt ma obowiązek podać. 

Radny Ignacy Janczuk – mi się wydaje, że nagrodę to można każdej osoby podać, to jest 

ponadnormatywne wynagrodzenie, to nie jest standardowe które przysługuje.  

Radna Halina Bardadin – wójt wyszedł, słuchajcie ja mam jeszcze ten sam wątek, dotyczy tego 

samego. Otrzymaliśmy ostatnio regulamin, zarządzenie wójta w sprawie regulaminu wynagradzania 

pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stara Kornica z 2009 r. I tutaj jest 

regulamin wynagradzania pracowników, czyli rozumiem że jest obowiązujący. Jest pkt 7 §7 

odnośnie nagród, są dwie rzeczy tutaj ujęte, są nagrody i jest premia. To są dwie różne rzeczy. 

Nagrody, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenie może być utworzony na dany rok 

kalendarzowy fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników, bo tutaj zażądaliśmy 

o nagrody. Nagroda może być przyznana pracownikowi za szczególne osiągniecia w pracy 

zawodowej. Decyzje w sprawie wysokości nagród podejmuje Wójt Gminy Stara Kornica. Nagrody 

mogą być przyznawane pracownikom w ciągu całego roku. Następnie premia, w ramach 

posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi Urzędu Gminy Stara Kornica. Jak to 

rozumieć, na stanowiskach pomocniczych? Nie ma pana wójta.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – obsługa. 

Radna Halina Bardadin – obsługa, czyli pracownicy 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – stanowiska pomocnicze, czyli grupa. 

Radna Halina Bardadin – żeby było jasne. Nagrody są przyznawane pracownikom gminy, a premia 

obsłudze, jak to działa?  
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk – nagrody otrzymują i pracownicy, i pracownicy obsługi, czyli ci 

pracownicy pomocniczy.   

Radna Halina Bardadin – a premie? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tylko pracownicy pomocniczy.  

Radna Halina Bardadin – a jak było w budżecie na 2016 r.? Bo tutaj jest tak: premie, w ramach 

posiadanych środków na wynagrodzenia, tworzy się fundusz premiowy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych. Wysokość miesięcznej premii nie może przekroczyć 

30% wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Premia ma charakter uznaniowy i ustala wysokość 

wójt gminy. Natomiast w uchwale budżetowej, było przedstawione do 5%, ale pracownicy obsługi, 

czy wszyscy pracownicy?  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – wszyscy pracownicy. 

Radna Halina Bardadin – premia, czy nagrody? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – nagrody wszyscy pracownicy, natomiast premie nie były wzięte pod 

uwagę. 

Radna Halina Bardadin – nagrody dostają wszyscy, natomiast premię tylko pracownicy obsługi. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przyszło opinia, wyjaśnienie  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – była wczoraj pani prawnik i co? I co ona w tej kwestii 

powiedziała? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba po prostu na piśmie, bo to musi być decyzja od wójta, 

trzeba przywołać 

Radny Mateusz Leszczyński – wszystkich ludzi którzy panu podlegają. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale na jakim piśmie? Panie wójcie było pytanie radnego na 

sesji, ja myślę, że dodatkowych pism nie trzeba.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba doprecyzować. Układ jest taki, że jeżeli nie będzie 

żadnego pisma, to ja podam to co prawo mówi, z imienia i nazwiska, a resztę to podam ogólnie.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – no i dobrze, wystarczy. 

Radny Ignacy Janczuk – panie wójcie tam jest zapis. Ja wystąpiłem o informację publiczną, takie 

mam prawo, każdy z nas ma takie prawo o udzielenie informacji publicznej na temat nagród i premii 

udzielonych w ostatnich dwóch latach dla pracowników, tylko tyle. Nie musimy nowych pism 

składać. 

Radny Mateusz Leszczyński – wszystkich, łącznie ze szkołami.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to skora część się da podać ogólnie wójt mówi, a część z 

imienia i nazwiska to będzie satysfakcjonujące.  

Radny Ignacy Janczuk – to stanowiskami proszę podać. No jak nie może być, ja nie rozumiem co 

pan do nas mówi. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja rozumiem, że w sferze administracji rządowej, czy 

samorządowej to jest wszystko tajne i nie można się dowiedzieć? 
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Radny Ignacy Janczuk – nie jest tajne. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nic nie ma tajnego, trzeba robić zgodnie z prawem. Pani 

przyniesie, bo dostały wyjaśnienia, poprosiłem o skserowanie. 

Radny Mateusz Leszczyński - my pytamy tak albo nie, krótko na temat.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – musi być na piśmie, jeżeli mam to zrobić zgodnie z prawem. Żeby 

podać tak jak prawo stanowi, to podam osoby które są publiczne, podejmują decyzje, zarządzają 

mieniem, to co przeczytałem, to podam z imienia i nazwiska, a pozostałe tylko podam kwoty, tak? 

Radny Mateusz Leszczyński – stanowiskami, nie kwoty. 

Radny Ignacy Janczuk - stanowiskami. Pan nam nie wmówi tej ciemnoty, panie wójcie dajmy 

spokój. 

Radny Mateusz Leszczyński – ma być stanowiskami, a nie ogólnie. 

Radny Ignacy Janczuk – każda publiczna złotówka jest jawna, czy pan tego nie rozumie? My wiemy 

ile można ogólnie wydać na nagrody, 130.000,00 zł, czy sto ileś tysięcy. Nam chodzi jak jest 

częstotliwość przyznawania. Ilu pracowników dostało raz, ilu wcale, a ilu dwa razy. 

Radny Mateusz Leszczyński – nauczyciele tak samo.  

Radny Ignacy Janczuk – jakie kwoty? 

Radna Ewa Szydłowska – to dlaczego jak jest nagroda w szkole to wiadomo jaki nauczyciel 

dostanie? 

Radny Łukasz Kalużny – to jest jawne. 

Radna Halina Bardadin – panie wójcie nagrody otrzymują zgodnie z zarządzeniem pana 

pracownicy, natomiast premię otrzymują pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i 

obsługi urzędu gminy. Nie wiem czym to się różni. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nagrody i premie. 

Radna Halina Bardadin – to jest pana zarządzenie które nam pan przedstawił. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jest fundusz premiowy, fundusz nagród jest fundusz na trzynastki, 

tak jak pani skarbnik 

Radna Halina Bardadin – tutaj trzynastki nie wchodzą. Panie wójcie fundusz trzynastkowy to jest 

odrębna sprawa, bo to nie jest ujęte w regulaminie. Tutaj jest mowa nagrody i premie, to jest pana 

zarządzenie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja sobie wpiszę i zadam pytanie czy można podać stanowiskami. 

Radna Halina Bardadin – i nie odpowiedział na pytanie. Tutaj są pracownicy na stanowiskach 

pomocniczych i obsługi, to o co chodzi? To pracownicy inni, a tu inni. Kto może co dostać zgodnie z 

zarządzeniem, bo to jest niejasne. 

Radna Ewa Szydłowska – to jakie są jeszcze stanowiska oprócz pomocniczych? 

Radny Ignacy Janczuk – to może ja sprecyzuję. My nie chcemy tych nagród nikomu odbierać, niech 

pan się nie boi, my tylko chcemy wiedzieć kto dostaje, w jakiej częstotliwości. My nie będziemy ich 

ani odbierać, ani zabraniać, my chcemy wiedzieć jak są rozdysponowywane, bo to są pieniądze 
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publiczne. To już trwa miesiąc, a pan już trzeci raz mówi, że musi to sprawdzić. No to nie wiem co 

pan robi.  

Radny Mateusz Leszczyński – przez miesiąc czasu.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba doprecyzować. 

Radna Ewa Szydłowska – ja panie wójcie precyzuję, tak. Fundusz premiowy i kto dostał, fundusz 

nagrodowy i kto, jasne? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja Państwu odpowiem w ten sposób, że ustalę, dostaniecie opinię 

na temat wynagrodzeń pracowników 

Radny Mateusz Leszczyński – my nie chcemy opinii 

Radna Halina Bardadin – my nie chcemy wynagrodzeń pracowników 

Radny Mateusz Leszczyński – chcemy nagrody i premię same.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nagroda i premia jest wynagrodzeniem. Skarbnik tłumaczyła, 

widzicie jaki u nas są elementy. Prawo mówi o wynagrodzeniach, a o wynagrodzeniach to mam na 

myśli wszystko. 

Radny Mateusz Leszczyński – ale nagroda jest wliczona w wypłatę? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no, a jak się nie liczy. 

Radny Mateusz Leszczyński – w tym miesiącu dostaję 500, a za miesiąc dostaję 200 mniej, to jest 

wliczone w wypłatę, ja tego nie rozumiem.  

Radna Halina Bardadin – coś więcej jak samo wynagrodzenie to jest nagroda. Stałe wynagrodzenie 

jest co miesiąc takie samo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – prawo mówi o wynagrodzeniu, na wynagrodzenie składa się ileś 

czynników. Tak samo jak dochodem, czy przychodem pracownika nie jest praca zasadnicza.  

Radny Ignacy Janczuk – my nie chcemy wynagrodzeń, tylko nagrody i premie, tylko i wyłącznie.  

Radna Halina Bardadin – oprócz wynagrodzeń stałych.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – prawo mówi o wynagrodzeniu, na wynagrodzenie składa się 

zasadnicza, nagrody i tak dalej 

Radna Halina Bardadin – ale tutaj padł wniosek nie o wynagrodzenia, tylko o nagrody, a nagroda to 

jest coś więcej niż 

Radny Ignacy Janczuk – wynagrodzenie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ustawa o ochronie danych osobowych mówi o wynagrodzeniach, 

a wynagrodzenie jest płaca zasadnicza, premia, nagrody. Sprawdzę jaka jest sytuacja, czy można 

podać stanowiskami. 

Radna Halina Bardadin – pani Aniu ja jeszcze mam pytanie, ponieważ zadałam pytanie panu 

wójtowi, nie uzyskałam odpowiedzi, a to jest w nawiązaniu co wcześniej z panią rozmawiałam o 

zarządzeniu wójta. Bo mówiła pani, że nagrody otrzymują pracownicy, a premia jest przyznawana 

pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi Urzędu Gminy. Proszę 

wyjaśnić jacy to są pracownicy pomocniczy i obsługi Urzędu Gminy.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – pracownicy grupy naszej, tak powiem dosłownie, plus sprzątaczka.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – oni są pracownikami pomocniczymi. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk –  czy to w 2014, czy 2015 były płacone tym pracownikom premie, 

musiałabym sprawdzić w dokumentach. Nagrody w wysokości 3%, planowane 5 %, w wysokości 3% 

wypłacamy pracownikom przed świętami.  

Radna Halina Bardadin – wszystkim i obsługi. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk –  tak, przed świętami Bożego Narodzenia.  

Radna Halina Bardadin – jeszcze są nagrody z tego co rozumiemy, że oprócz tych nagród które 

otrzymują, pewnie o to chodzi. Z pisma wynikało, że oprócz tych nagród 3% których pani mówi, co 

otrzymują wszyscy pracownicy przed świętami są jeszcze nagrody jakieś za szczególne osiągnięcia 

w pracy które przyznaje pan wójt i pewnie z tego pisma o to chodzi. Oprócz tego co dostają 

wszyscy, że niektórzy dostają jeszcze wysokie nagrody i te same osoby. 

Radna Ewa Szydłowska – proszę Państwo znalazłam Orzeczenie Sądu w Opolu, że nie można 

odmawiać ujawnienia informacji dotyczącej nagród poszczególnych pracowników, chodzi o 

pracowników w gminie. To jest wyrok z 27 czerwca 2013 i właśnie prezes RIO nie udostępnił 

pewnych informacji dotyczących wysokości nagród. Czyli sądy są za jawnością, bo to chodzi o 

pieniądze publiczne. 

Radny Ignacy Janczuk – oczywiście, to wszystko ma być jawne, a nie jakaś ciemnota, że nie można 

tego ujawnić. 

Radna Halina Bardadin - o tutaj mamy opinię. 

Radna Ewa Szydłowska – opinia prawna dotycząca czego? 

Radna Halina Bardadin - także, to chodzi o to co ponadto wszyscy pracownicy dostali. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – państwo to przeczytacie, ja wyślę, poproszę o zapytanie 

odnośnie  

Radny Ignacy Janczuk - ja powiem tak, jeszcze tak jakby damy panu czas do następnej sesji czy 

komisji, co będzie pierwsze i jeśli pan wtedy nie przedstawi nam tych danych to będziemy zmuszeni 

znowu tam posiłkować się innym trybem, jeśli pan uważa, że my nie mamy o czym rozmawiać. 

Radny Leszek Muszyński - jeszcze mam pytanie. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - proszę bardzo. 

Radny Leszek Muszyński - panie wójcie ja nie bardzo rozumiem odnośnie tego radcy prawnego? W 

listopadzie rozmawialiśmy, w grudniu rozmawialiśmy, w styczniu rozmawialiśmy, ja chcę wiedzieć 

jak z dniem dzisiejszym pan podejdzie do tematu? Czy zostanie rozwiązana umowa z tą co dzisiaj 

jest, w trybie, że tak powiem natychmiastowym i w trybie natychmiastowym zostanie przyjęta osoba 

nowa, bo tutaj rozmawiamy i ciągle jest potrzebny ten radca.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, potrzebny bo pracownicy konsultują, i 

poprawki są. To chciałbym takie przyjąć. Ustalę, siądę, trzeba będzie wysłać do kancelarii i 

poinformować, na jakich warunkach na zasadzie takiej, co oczekujemy, wójt i rada od radcy 

prawnego, żeby przysłali ofertę, przyjdą oferty wyłonimy. Myślę, że tej pani radczyni po prostu 

trzeba przerwać umowę, a jednocześnie już mieć wybranego następcę. Państwo widzicie dokładnie, 

przez te 4 lata, Państwo nie wszyscy byli, ile było spraw sądowych, czy to przedszkole, czy to było 

alkohol czy sprawy inne w sądzie administracyjnym jeszcze też, wójt jeździł, a jak wójt nie mógł to 

jeździła mecenas, tak? Sprawy były załatwiane. Tu chodzi żeby była na każdej sesji, tak? Tak jak 

Państwu powiedziałem 
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 Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale to normalne jest. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak 

Radny Ignacy Janczuk- ja jeszcze powiem tak, że na przykład jeżeli jest prawnik, który będzie 

obsługiwał gminę, nawet tam nie musi być prawnik, może być jego pełnomocnik. Jeśli on nie ma 

czasu dzisiaj. On składa nam tylko tego aplikanta czy pełnomocnika, on tu może być i to wszystko 

co my mówimy może to sprawdzić i przekazać, po prostu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, dlatego powiedziałem, w zapytaniu, jeżeli 

chodzi o radcę prawnego trzeba jasno przedstawić, że informacja o obecności to będzie na 7 dni 

najpóźniej przed sesją, czy komisją, że ma być, że tak powiem, że to są w godzinach, nie wiem 

chyba Państwo nie będziecie zmieniać godzin posiedzeń, zawsze będą godziny posiedzeń do 15, 

tak? W godzinach pracy. Tak jak powiat ma posiedzenie o 15, tutaj nie wchodzi w grę. Tu też trzeba 

napisać, że po prostu sesje będą się odbywały w godzinach od 9 do 15, tak? Żeby z góry wiedzieć 

od razu organizacyjnie jaka jest sytuacja. 

Radny Leszek Muszyński- to znaczy tak, dzisiaj rozmawiamy i co? Jutro z dniem 22 będzie druga 

oferta rozesłana? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - trzeba przygotować, poproszę panie, aby napisały 

Radny Leszek Muszyński - żeby ta oferta nie była do kwietnia. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak jak czas pozwoli przygotują panie warunki, ja sprawdzę i 

poproszę, roześlą po kancelariach, tu w całym rejonie, tak? 

Radny Ignacy Janczuk - tylko, żeby te zapisy tam nie były znowu jakoś strasznie rozszerzone, że 

nikt nie przystąpi, żeby to było ułożone rozsądnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to dlatego wcześniej zwróciłem się do Państwa, podpowiedzcie co 

jeszcze można wpisać, dla mnie jest istotne, że tak ma być na każdej sesji, na każdej komisji, że 

sesje i komisje są w godzinach do  15, tak? W urzędzie też, że tak powiem raz na miesiąc, czy raz 

na dwa tygodnie i na każdym e-mail wysłany czy to przez wójta, czy pracownika ma udzielać 

odpowiedzi w ciągu. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - znaczy nie wójta tylko każdego pracownika 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - przepraszam, no powiedziałem tak. Szanowni Państwo 

odpowiedź na zapytanie czy wójt, czy każdego pracownika, który pomocy potrzebuje żeby była 

określona w jakim terminie będzie odpowiedź. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – i radnych. 

Radna Halina Bardadin - i jeszcze dodać czy będzie raz w miesiącu dostępna. Panie wójcie, raz w 

miesiącu dostępna dla mieszkańców gminy, bo wcześniej raz podejmowaliśmy coś takiego, tak? 

Radna Ewa Szydłowska – tak. 

Radna Halina Bardadin - tak, żeby raz w miesiącu była dostępna dla mieszkańców gminy. Nie wiem 

jak Radni się na to zapatrują ale wcześniej 

Radny Wiesław Maciejuk - tak, to już było poruszane 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - my nie chcemy jakiejś gwiazdki z nieba, my chcemy 

normalnej współpracy. Bo uważam to, że radca prawny będzie na komisjach i sesjach to jest 

normalne, bo po to się go wynajmuje, że będzie opiniował uchwały, że będą pracownicy w sprawach  
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Radna Halina Bardadin - merytorycznych 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - takich wymagających konsultacji się konsultować, a wójt jak 

najbardziej i radni również. To jest norma, że będzie nam opiniował uchwały te, które będą 

przedstawiane. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- jeszcze ja chciałabym zabrać glos, chcę w imieniu własnym i myślę, 

że Marzenki również podziękować Pani Przewodniczącej Rady Gminy, wszystkim Radnym za 

zajęcie stanowiska w naszej sprawie. Nie jest tak jak, no, być może Pan wójt też chce dobrze, ja nie 

mówię, że chce źle. Nie podważam tutaj ani kompetencji pana wójta ani też działania pana wójta, 

ale uważam, że powinno być więcej rozmów ze wszystkimi szczególnie na moim stanowisku. Ja nie 

muszę być skarbnikiem panie wójcie, może być inna osoba, ale zawsze ta współpraca wójta i 

skarbnika ona musi być. Nie tak, że wszyscy wokół wiedzą, a skarbnik nie wie o czymś takim, bo 

bywają takie sytuacje. Wszyscy mówią skarbnik nie wie, no bo gdzieś tam to ucieka, być może nie z 

pana przyczyny, tylko, no jakoś tam to się po prostu rozmydla. Także dziękuję serdecznie wszystkim 

i myślę, że ta współpraca z panem wójtem tutaj i z nami będzie dobra. Jeżeli coś jest nie tak z mojej 

strony to również i przepraszam za to co być może powiedziałam coś nie tak, może zostało to 

odebrane w inny sposób, że mówię to w jakiś sposób czy złośliwy czy coś, na pewno nie chciałam 

nikogo urazić, także przepraszam i również pana wójta jeżeli coś było z mojej strony nie tak i 

przepraszam wszystkich radnych. I w ramach tych wniosków wolnych chcę poruszyć tak, pierwszy 

temat to nie są zabezpieczone środki dla dzieci i młodzieży organizowane przez Gminę Stara 

Kornica, czyli nie ma w budżecie środków na zajęcia dodatkowe. Może źle zrozumiałam jak było to 

dyskutowane na sesji, że jeszcze raz to będzie czy na komisjach już nie pamiętam, że jeszcze raz to 

będzie przedyskutowane, także prosiłabym bardzo Radę Gminy o zajęcie stanowiska, czy mają się 

odbywać te zajęcia, tak żebym mogła wprowadzić do budżetu. W jakich miesiącach, czy na cały rok 

mam zabezpieczyć te środki, czy też tylko na określone miesiące to jest jedno. I drugie, dzisiaj 

otrzymałam wniosek, tutaj pani z budownictwa mi przygotowała wniosek o objęcie, o dotację ze 

środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnych, z produkcji gruntów rolnych i chodzi o 

modernizację drogi w Koszelówce. Zgodnie z tym wnioskiem, wnioskodawca posiada 

zabezpieczone środki finansowe na realizację powyższego przedsięwzięcia w kwocie 187.085,21zł. 

W budżecie u nas nie ma tego zabezpieczenia środków. Także tak, ten temat chciałabym poruszyć, 

no i czy, bo musimy się wypowiedzieć. To te środki muszą być zabezpieczone do końca stycznia na 

budowę drogi w Koszelówce. Także do 30 stycznia musi być to włączone do budżetu i prosiłabym 

bardzo o, no nie wiem, bo wiem, że istnieje zasada ograniczonego zaufania w związku z 

powyższym niech będzie to na odrębnej sesji, gdzie będzie przygotowana uchwała do włączenia 

tych środków, ewentualnie, jeżeli Państwo wyrazicie zgodę to, ale myślę, że lepiej będzie jeżeli 

będzie kolejna sesja, czy dzisiaj? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ja uważam, ale słuchajcie, dlaczego dzisiaj nie? Skoro 

żeśmy podjęli taką decyzję, że droga w Koszelówce w pierwszej kolejności z cyklu dróg. A to ja 

rozumiem, że wniosek będzie składany? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - wniosek jest złożony, zgodnie z wnioskiem 187.085,21zł, powinno 

być zabezpieczone w budżecie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mogę? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - proszę bardzo 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo tak jak mówiłem w planie jest ujęte, że tak 

powiem środki na wypełnianie dokumentacji pod projekt właśnie drogi Koszelówka jak również z 

tego, co pani skarbnik przedstawia środki powinny być wykazane, zabezpieczone w budżecie na 

dzień złożenia wniosku. Nie w każdym, a tutaj akurat muszą być już wykazane, w załącznik budżetu 
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musi być pokazany przy wniosku, że mamy zabezpieczone środki na te przedsięwzięcie. To z tego 

to wynika. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - także tak, dzisiaj to wniosek otrzymałam i dlatego. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wniosek jeszcze Państwu podam 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale właśnie, ale całość. Kosztorys jaki jest? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - napisane jest tutaj, kwota 374.170,21 zł. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- z czego nasze jest? 

Radny Ignacy Janczuk- nie 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - 50%,  

Radny Ignacy Janczuk – bo to chodzi o FOGR. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę Państwa to jest droga z FOGR, pani Maciejuk wyliczyła 

koszt szacunkowy, biorąc pod uwagę dotacja plus kosztorys i ewentualnie koszt inwestorski, te ileś 

300 

Radny Ignacy Janczuk - no bo to nie wynika z projektu w tej chwili? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale to jest co? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, to wynika z założeń technologicznych, czyli 

droga tak jak tutaj było przytoczone jest wyceniona na ile? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - 374.170,21 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - może być tak, że tutaj jest już nadzór inwestorski przy realizacji, to 

tylko może być taka różnica. Czyli koszt całkowity na ten moment według wyceny i dokumentacji 

technicznej jest 374.170,21zł w tym jest też inspektor nadzoru podczas realizacji. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no ale ja właśnie o to pytam, czy to jest zrobiony projekt i 

kosztorys do niego? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, na podstawie kosztorysu i dokumentacji technicznej projektu. 

Radny Ignacy Janczuk - to te pieniądze po prostu trzeba przeznaczyć, żeby nie przepadł 

Radna Ewa Szydłowska - trzeba zabezpieczyć, a czy są pieniądze żeby było to przeznaczone 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jeżeli chodzi o ta drogę to naprawdę nie ma o czym 

dyskutować. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- trzeba wprowadzić do budżetu, bo w tym programie jest 

obowiązek. Składamy wniosek i musimy podjąć uchwałę, że mamy zabezpieczone środki, tak?  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - tak, zgodnie z wnioskiem budżetowym. Proszę Państwa jako tako, 

tak jak już wcześniej przekazywałam z nadwyżki nie możemy nic ruszyć w związku z powyższym 

zweryfikuję opracowany budżet, bo już jest przecież uchwalony, zdejmę z zadań i tak żeby 

wygospodarować te środki 50% naszego udziału 187.085,00zł po stronie dochodowej na etapie już 

planowania. Wstawię dochód 50% udziału budżetu państwa, żeby to pokrywało całą kwotę. 

Ewentualnie jeszcze dopytam się, bo ponieważ tutaj nie mamy jeszcze podpisanej umowy, 

prawdopodobnie nie będę mogła wprowadzić tej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego tylko nasze 



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

 

środki, czyli po stronie wydatków tylko zabezpieczę nasze środki. I tak jeszcze na razie przetargu 

tego nie będzie 

Radna Ewa Szydłowska - czyli na całość? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – nie, nasze środki, mówię, że nie mamy podpisanej umowy z 

marszałkiem. My jeszcze nie wiemy czy dostaniemy, czy nie dostaniemy, być może, że no jakieś 

tam będą. Myślę, że te środki będą, ale nie będzie decyzji, podstawy prawnej do ujęcia 

 Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- w budżecie 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - po stronie dochodowej. Także zabezpieczymy tylko środki nasze. 

Jak będzie już podjęte, to znaczy tak, podjęte działania w kierunku robienia przetargu to musimy 

wówczas mieć całe środki zabezpieczone i zobaczymy w tym czasie czy mamy już decyzję 

wojewody, że otrzymali środki, czy nie mamy. Jeżeli nie będziemy mieli takiej decyzji, wówczas 

100% musimy zabezpieczyć środków własnych, a później wprowadzimy korektę do budżetu, ale 

dopiero wówczas, kiedy będzie ogłaszany przetarg i podpisywana umowa, bo środki w dniu 

ogłoszenia przetargu, środki na zadanie muszą być zabezpieczone w 100%, żeby nie blokować po 

prostu, nie przesuwać w terminie tego zadania, realizacji tego zadania tylko rozpocząć wcześniej tą 

realizację. Także wtedy tutaj będziemy się zastanawiali jak dalej to zrobić, w każdym bądź razie na 

dzień złożenia wniosku, czyli nie wiem, czy tam 28 stycznia widzę tutaj na wniosku jest data to 

musimy mieć już te środki ujęte w budżecie i pokazane. Także to jest to, natomiast tutaj odnośnie tej 

młodzieży, odnośnie zajęć dodatkowych to powiem tak, też gdzieś ta umowa mówi pan wójt tutaj o 

obiegu dokumentów, ale te dokumenty niestety nie docierają do mnie, bo gdyby wcześniej umowa 

dotarła to prawdopodobnie wcześniej bym też podnosiła ten temat na sesji, na komisjach, czy na 

sesjach Rady Gminy, żeby Rada Gminy wypowiedziała się odnośnie tych zajęć dodatkowych, a 

otrzymałam tą umowę dopiero po sesji budżetowej także, teraz chce to. 

Radna Ewa Szydłowska - i jakie to będą konsekwencje tego, że to tak późno? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - to znaczy nie 

Radna Halina Bardadin - środki musimy zabezpieczyć, bo w tej chwili nie ma. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - nie może być realizowana umowa, bo nie mamy środków. 

Radna Halina Bardadin - no właśnie, ale my jeszcze chciałam nawiązać. Już na komisji 

dyskutowaliśmy na ten temat, rozmawialiśmy o tym, że na przyszły rok te zajęcia utrzymujemy i 

nawet padały kwoty, także rada podjęła decyzję, że te zajęcia będą utrzymane. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - utrzymane, dobrze wprowadzimy poprawki. Tylko ja bym prosiła czy 

w skali całego roku, czy określone miesiące? 

Radna Ewa Szydłowska - do czerwca miało być tak jak jest. 

Radna Halina Bardadin - tak, na starych zasadach. 

Radna Ewa Szydłowska - a mieliśmy się tylko zastanowić, wrzesień nie, tylko od października 

potem i coś tam było z tym karate, bo to były najdroższe zajęcia, bo te inne to były niedrogie. 

Radna Halina Bardadin - ale podjęliśmy generalnie, że  utrzymujemy. 

Radny Ignacy Janczuk - projekt się rozpoczął i trzeba go dokończyć, o później się zastanowić co 

dalej. 

Radna Ewa Szydłowska - tak, musi być to skończone. 
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Radny Ignacy Janczuk - następny raz może trzeba bardziej  wnikliwie podchodzić. 

Radna Halina Bardadin - ale liczyliśmy środki finansowe ile będzie na to przeznaczone. 

Radna Ewa Szydłowska – do czerwca tak jak było i teraz kiedy się zastanowić? Czy od 

października, czy po prostu jak rok kalendarzowy, jak proponujesz? 

Radny Ignacy Janczuk - to znaczy może do roku szkolnego i się może zastanowić czy dalej. 

 Radna Ewa Szydłowska - jak pieniądze zabezpieczyć? Do czerwca, czy do końca roku? 

Radny Mateusz Leszczyński - do czerwca. 

Radny Stanisław Maciejuk – do końca roku szkolnego, przecież w ferie nikt na to nie będzie chodził.  

Radna Ewa Szydłowska - a w ogóle, nie wiem czy to nie miało być do końca maja? 

Radni – do końca kwietnia. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, temat był, bo poprosiłem o zapisy w 

protokołach. Temat był przedstawiany, nie wiem kiedy była informacja, mówiłem Państwu, że koszt 

zajęć w 2016 roku będzie około 130.000,00 zł, tak? Jednocześnie tak jak pani skarbnik mówi 

informacja była przekazana, są takie zapisy, była taka dyskusja, notatka jest że było wyliczone na 

bazie tego, była dyskusja. Szanowni Państwo, ja podpisałem jedną czy dwie umowy, myślałem, że 

jest w budżecie, gdzie podpisałem, na razie do końca czerwca 2016 r. na jedne, czy dwa zajęcia. 

Radna Halina Bardadin – czy maja? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to wójt już tak zadecydował, myśmy rozmawiali o końcu 

kwietnia. 

Radna Halina Bardadin - kwiecień, maj 

Radny Stanisław Maciejuk - do wakacji 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - do wakacji, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo dyskusja była taka, bo zadawałem pytania, 

czy zajęcia będą trwały do końca wiosny, czy też przez cały rok, czy do końca roku szkolnego. Ja 

takie pytania stawiałem, tak? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - wiecie Państwo myśmy wtedy dyskutowali o tym, dlatego, 

że to nie są małe pieniądze i na pewno wakacje odpadają, bo nawet tam gdzie są domy kultury tam 

zajęcia są po prostu zawieszone. 

Radna Ewa Szydłowska - czerwiec też 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czerwiec też, także ja się pytałam w innych gminach jak to 

działa, więc zajęcia są do końca kwietnia. Dlatego też tak mówiłam, jeżeli my podejmiemy decyzję, 

że dłużej, no ja nie widzę problemu, tylko, bo tam są te umowy jeszcze tak podpisane, że według 

listy obecności, jeżeli nie ma po prostu chętnych to nie będziemy płacili. 

Radna Ewa Szydłowska - czyli można by było też, ten maj. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - jeszcze? 

Radna Ewa Szydłowska - tak 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to jest nasza decyzja 
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Radna Ewa Szydłowska – ze względu na te listy obecności. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - listy obecności cały czas funkcjonują. 

Radna Ewa Szydłowska - bo na przykład u nas cały czas jest to rękodzieło, ono jest raz w miesiącu i 

nie wiem czy na ten maj na jedne zajęcia  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska -  czy już nie. No więc jak, żeby pani Ania miała jasność, 

żebyśmy już nie wracali do tego. 

Radna Ewa Szydłowska - jak zabezpieczyć? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska-  na jaki okres zabezpieczamy środki? Czy to już kończymy, 

no niech będzie koniec maja powiedzmy. 

Radna Halina Bardadin - na przykład 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - do końca maja, czy już zabezpieczymy od października na 

cały rok? Że wrócimy do tych zajęć 

Radna Halina Bardadin - a nie możemy później podjąć decyzję odnośnie przyszłego roku 

szkolnego? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – możemy. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - żeby nie było przerwy musimy podjąć 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – w okresie wakacyjnym nie będzie, ale wróci 

Radny Leszek Muszyński - czy przedłużamy, czy nie? 

Radna Ewa Szydłowska - największe koszty generuje karate. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - tak, ale jest najbardziej popularne. 

Radna Halina Bardadin - ale doszliśmy do takiego wniosku, że nie możemy zrezygnować z karate. 

To do końca kwietnia? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ja uważam, że jeżeli mielibyśmy dom kultury i zajęcia 

odbywałyby się w domu kultury to te koszty byłyby o wiele, wiele większe. 

Radna Halina Bardadin – wyższe. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - bo tam osoby generowałyby koszty, a zajęcia i tak 

dodatkowe musiałyby być płatne to dodatkowo. W gminie gdzie nie było żadnych zajęć dodatkowych 

kulturalnych czy sportowych opłacanych to no może szok że no spore pieniądze na to się wydaje, 

ale uważam że biorąc pod uwagę liczbę uczestników i zainteresowanie jakim się cieszą, powinniśmy 

kontynuować 

 Skarbnik Gminy Anna Blondyk - czyli tak, od stycznia do maja. 

Radna Ewa Szydłowska - do końca maja. 

Radna Halina Bardadin - a później podejmiemy decyzję.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - czyli zabezpieczamy środki do trzydziestego maja. 

Radna Ewa Szydłowska – do 31 maja. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak do 31 maja. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - tak, dobrze. 

Radny Ignacy Janczuk - a potem możemy podyskutować, można poszukać dofinansowania. 

Radna Ewa Szydłowska - a potem znów rekrutacja? 

Radna Halina Bardadin- tak, oczywiście. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - zawsze można próbować.  

Radna Halina Bardadin - oczywiście, może coś się zmienić później. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - zobaczymy właśnie jak to będą na wiosnę, jakie to będzie 

zainteresowanie, czy to śmiercią naturalną umrze. 

Radna Halina Bardadin - no właśnie 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- dobrze 50.502,00 zł także tutaj w budżecie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to sprawdzimy, każę wyliczyć jak dokładnie będzie wyglądało. 

Miałem informację, że podpisała umowę do końca czerwca, bo tak było przyjęte, że tak jak rok 

szkolny. Z tych cyfr były wydane, trzeba dokładnie policzyć ile dokładnie na tych samych warunkach 

są, podpisali kolejne umowy, tylko trzeba zrobić do końca maja, tak? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – dobrze. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- czy jeszcze jakieś pytania są?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jeszcze wracając, do FOGR-a, pani skarbnik przeczyta jakie tu są 

kwoty wpisane w przedsięwzięcie? Czyli kwota całkowita? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - kwota całkowita, koszt wykonania prac 374.170,21 zł, termin 

realizacji maj, od maja do 30 września 2016 r. Wnioskodawca posiada zabezpieczone środki 

finansowe na realizację powyższego przedsięwzięcia w kwocie 187.085,21 zł, także to są 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale dalej pani czyta, co oni dalej jeszcze piszą? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - w tym są środki krajowe 187.085,21 zł, co stanowi 50% całości, 

środki unijne nic nie ma, kwota dotacji 187.085 zł 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo chcę zwrócić uwagę, że później żeby nie było, 

że źle podaliśmy dane. Szanowni Państwo do tej pory z FOGR-a samorząd dostawał 100.000,00 zł, 

jeżeli dostanie 100.000,00 zł, środki własne przy koszcie całkowitym 374.000,00zł wyniosą 

270.000,00zł, żebyście Państwo potem nie mówili, że Państwo nie wiedzieliście. 

Radna Ewa Szydłowska - ale dlaczego to 100.000,00 zł tylko, a nie więcej? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - bo taka do tej pory była praktyka, rozporządzenie mówi do 50 % 

ale przyznawali w sposób 

Radna Ewa Szydłowska - ale przyznawali 100.000,00 zł 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dawali 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- zarządzenie wewnętrzne. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wewnętrzne, Szanowni Państwo ja dostawałem i 50 i 80 i 100 

dostawałem, tak? 

Radna Ewa Szydłowska - czyli prawdopodobnie to też będzie kosztowało 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiem Państwu tak, należy zakładać, jak dadzą na poziomie 

tamtego roku to dostaliśmy 100.000,00 zł, no chcę Państwa o tym poinformować 

Radna Halina Bardadin - czyli po naszej stronie koszty wtedy będą 287.000,00 zł? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 274 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - 274 plus dokumentacja, no nie wiem  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dokumentacja to była pani Aniu nie jest kosztem kwalifikowanym, 

to już zapisane w to 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - no tak 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to ewentualnie tylko nadzór jak jest, albo jakaś tam mapa, to już 

będzie też rozliczone, tak? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - tak, ale mówię o kosztach ogólnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- no. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- czy jeszcze jakieś pytania są? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo tak jak Pani skarbnik mówi jeżeli tutaj jest 

kwota, bo to znowu będzie rozbieżność 5.000,00 zł. Jeżeli ta kwota jest podana na bazie wyceny, 

kosztorysu i założonej kwoty na inspektora, to my już podaliśmy, nie wiem 3.000,00 zł, czy 2.000,00 

zł na opracowanie projektu, czyli automatycznie wzrośnie nam całkowite rozliczenie o znowu 

3.000,00 zł, bo to co był projekt plus wydatek, to zwiększy, to będzie stanowić wartość środka 

trwałego, tak? Pani to zrobi tak, że jak 374 jest to teraz koszt całkowity, a nie jest uwzględniona 

mapa czy projektant za 2.000,00 – 3.000,00 zł, to wiadomo że wartość środka trwałego wzrośnie o 

te koszty wcześniejsze, tak? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak, zgodnie z ustawą 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- bo potem Państwo znów powiecie, że wójt skłamał, bo napisał 

274, a wydał 282 na przykład, tak? 

Radna Halina Bardadin - no to dobrze, że nam wójt powiedział wcześniej, bo pewnie tak by było, a 

teraz 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja jeszcze raz powtarzam, że są koszty przed, w trakcie  

Radna Halina Bardadin - to dobrze, niech tak wójt trzyma, wszystko niech nam wójt mówi to wtedy 

będzie dobrze. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - wszystkie czynności, które są związane z realizacją 

Radny Mateusz Leszczyński- mogę, pierwszy mój wniosek jest taki, że proszę o głosowanie że do 

następnej komisji, sesji był zmieniony prawnik. 

Radny Leszek Muszyński - nie da się. 

Radna Halina Bardadin - ale nie da się. 
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Radny Mateusz Leszczyński - taki wniosek, a drugi jest taki, żeby dla pana wójta obniżyć pensję o 

2.000,00 zł, bo uważam, że ma za duże wynagrodzenie, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. 

Proszę poddać to pod głosowanie, w tej chwili. 

Radny Ignacy Janczuk - to byłaby, ja jeszcze dołożę, to była tak by motywacja dla pana wójta, aby 

naprawić tą sytuację, która jest i jeśli wszystko wróci do normy, będziemy mogli wrócić do tej pensji, 

którą pan wójt otrzymuje, bo to już dobra wola dwóch stron i to byłaby bardziej taka motywacja, bo w 

tej chwili pan wójt otrzymuje na „maksa” to wynagrodzenie, prawie jak premier, dlatego nie ma już 

motywacji żadnej żeby po prostu nas szanować czy, a w tym przypadku będzie tak, że jeśli będzie 

bardzo dobrze to wrócimy, jeśli będzie tak samo lub gorzej to będziemy mogli jeszcze obniżyć. Musi 

być po prostu jakiś sposób do takiej, no jakby do ustabilizowania tej sytuacji, która jest teraz i bardzo 

proszę wszystkich radnych o poparcie tego wniosku Mateusza i mojego. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mogę? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - proszę bardzo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - panie radny, Szanowni Państwo, tak wójt zarabia, tyle  rada 

uchwaliła od czterech lat. Szanowni Państwo, wójt załatwia wszystko co się da, jeździ ile się da i 

załatwia dużo, Szanowni Państwo, załatwiałem w tamtym roku kredyty gdzie musiałem to 

pozałatwiać w przeciągu 5-4 dni, nie będę tutaj obracał, rozliczyliśmy wszystkie inwestycje i mamy, 

że tak powiem budżet taki jaki mamy. Te pieniądze, które przyszły do gminy i ten stan, który jest, 

dzięki temu, że się wszystko rozliczyło. Szanowni Państwo może za mało czasu poświęcam dla 

Pani skarbnik, umowy wszystkie, które są dla mnie i skarbnik jest ważna, inne komórki jest ważna, 

czy ochrona środowiska. Szanowni Państwo, powiem panu jedno, OMYA wszystkie ma dokumenty i 

w tej chwili OMYA już zaczęła kopać tutaj, weszła na ten plac, gdzie też była droga przez mękę bo 

pan przewodniczący, ile razy i w SKO było. Właśnie dzięki, że mecenas się przyjrzała, siedzieliśmy 

tutaj 5 godzin analizowaliśmy zdanie po zdaniu, żeby następnym razem jak się ktoś odwoła, to żeby 

nie było podstaw do ponownego uchylenia, czy ponownego rozpatrzenia. Szanowni Państwo, także 

praca, którą wójt wykonuje, to nie tylko jest pracą w biurze. Trzeba więcej czasu poświęcać na pracę 

w biurze, trzeba więcej  czytać, że tak powiem, a wójt pracuje w zespole i cały czas od początku 

myślałem, że zespół to razem tworzy jedność, Szanowni Państwo ile rzeczy spraw, które trzeba 

zrobić niestety, ale robię sam, bo pracownicy mają dużo pracy. Rozumiem, pracownicy mają dużo 

pracy i wójt ma dużo pracy, tak? Nigdy się nikomu nie skarżyłem tylko siadałem jak trzeba to 

robiłem, wieczorami papiery do domu brałem albo analizowałem, tak? Szanowni Państwo nie będę 

teraz wchodził w szczegóły pracy wewnątrz urzędu bo po prostu, ale pewnie spisze to wszystko i 

Państwu powiem jak naprawdę wygląda życie codzienne wójta i jakie sprawy trzeba załatwiać. 

Szanowni Państwo ja powiem jeden przykład solary zrobiliśmy, ale przyjechała instytucja 

sprawdzać, siedziałem te panie prosiłem, mówiłem, tak jak pan mówi, wójt coś powiedział, a potem 

to poprawiono. Daje pan przykład dobitny, w którym to miejscu. Oczywiście może były takie 

przypadki, to trzeba się przyznać, że napisaliśmy po wspólnej dyskusji przynajmniej wójt kazał tak 

będzie lepiej, a jednostka uważała, że trzeba zmienić tak? Były takie sytuacje i różne, ale nigdy nie 

było 

Radna Ewa Szydłowska - panie wójcie spokojnie, pan usiądzie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, nigdy nie było takiej sytuacji, że proszę Państwa wniosek 

zawieziony i wniosek był nierozliczony. Wszystkie wnioski, które Szanowni Państwo pilnowałem, 

czytałem, rozliczałem, tak jak Państwo wiecie. W pierwszej kadencji trzeba było wziąć nie 

wiedziałem jak szybko pieniądze wrócą, wrócili w sierpniu, drugi kredyt wzięliśmy przejściowy, 

wniosek złożyłem Szanowni Państwo, nie będę operował terminami, to było pewnie w listopadzie i 

pieniądze już w grudniu były rozliczone, tak? To się samo nie dzieje, trzeba te rzeczy pilnować i to 

trzeba pilnować nie u siebie tylko w biurze, ale też brać, analizować i myśleć o tym. Szanowni 

Państwo, każdy ma do wykonania określone prace i zakres, nie będę mówił jak to wszystko wygląda 
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i na czym polega, bo najłatwiej powiedzieć, że z tych rozmów widać, że wójt w gminie jest 

niepotrzebny, bo wójt po prostu nic nie robi. On ma ludzi, i ludzie za niego wszystko robią i stąd 

nawet te pytanie, żeby wójtowi nawet obniżyć pensję o 2.000,00 zł, tak? Szanowni Państwo może 

zacząć trzeba pracować, tak, że usiąść w biurku i czekać aż pisma przyniosą, sprawdzić i to jeszcze 

poprosić Szanowni Państwo, żeby pisma, które do mnie docierają i ja to zrobię żebym ja miał czas 

zastanowić się i poprosić, żeby były wykonane na tydzień czy półtora przed terminem złożenia. 

Chciałbym się z treścią zapoznać i z cyframi, bo ja je podpisuje, a nie, że wójt podpisuje pismo już, 

bo trzeba zawieźć albo wysłać. Szanowni Państwo tak wygląda praca na co dzień, rozumiem bo to 

jest mała jednostka, pojedyncze stanowiska, i każdy ma dużo pracy na swoim stanowisku. Dziękuję, 

przepraszam. 

Radny Ignacy Janczuk - ja powiem tak, może być pan pewny, jeśli wszystko wróci do normy, 

szacunek i współpraca ze wszystkimi będę, jako pierwszy, który z powrotem panu podniesie rękę za 

przywróceniem pensji. Niech mi pan w to uwierzy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę Państwa to może wróćmy do historii. To pan dobrze wie, 

pani Czeczko przyniosła skargę tu w sekretariacie, pan powiedział, że skargi nie chce, która później 

z panią Anią tłumaczyliśmy dwa miesiące dłużej. O czym to świadczy Szanowni Państwo? Z OMYA 

wójt nic nie zrobił, Szanowni Państwo ja robiłem i jeździłem i pomagałem czy to OMYA, czy innych 

rzeczy, z panem Flisem do dzisiaj są sprawy nie rozstrzygnięte, bo pan Flis w tej chwili chce 

budować magazyn kolejny, tak ja Państwu tłumaczyłem, czy to w jednej firmie, czy drugiej, 

pozwoleń i spraw, które trzeba odpowiedzieć to jest dziesiątki, setki na które trzeba się dobrze 

zastanowić jak odpisać, żeby spełnić wszystkie wymogi a jednocześnie wiedząc jaka jest sytuacja, 

żeby nie narazić się na złamanie prawa itd. Także proszę Państwa pan dokładnie wie, tylko pan wie 

dokładnie, a że pan chodził przez 7 miesięcy, że wójt już nie ma pieniędzy w gminie, nie Szanowni 

Państwo 

Radny Ignacy Janczuk - nie, tak nie było 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to od ludzi wiem, tak ludzie mówili, a jak Państwo mówicie, że wójt 

poszedł i powiedział, nie robić drogi w Wyrzykach, nie robić drogi w Kobylanach, tak? No tak, 

mówiliście 

Radny Ignacy Janczuk – panie wójcie, pan to mówił, że my zarżniemy gminę, że nie ma 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - kto? 

Radny Ignacy Janczuk - to wypłynęło od pana, nie od nas. Ja z takimi informacjami jak pan do mnie 

mówi nie chodziłem 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, nie 

Radna Halina Bardadin - ja proszę na prawdę, bez emocji, bo to nie ma sensu, to nie jest nic 

dobrego 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- trzeba sobie kiedyś powiedzieć 

Radna Halina Bardadin - to do niczego dobrego nie prowadzi, naprawdę, trochę spokoju, bo taki 

chaos to źle wpływa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ale chaos, Szanowni Państwo, od wyboru bo chce się udowodnić, 

pokazać. To mogę Państwu powiedzieć jedno, idzie teraz tak żeby pokazać, że wójt nic nie zrobił 

Radna Halina Bardadin - nie , Panie wójcie absolutnie. 

Radna Ewa Szydłowska - a proszę argumenty. Kto tak mówi, że udowadnia? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, nie 

Radna Ewa Szydłowska - no proszę argumenty 

Radna Halina Bardadin - nie zgadzam się, nie o to chodzi, że pan wójt nie robi, bo w naszej gminie 

się robi, naprawdę nikt panu nie zarzuci, że nic nie pracuje 

Radny Ignacy Janczuk - ja powiem tak, przeszliśmy do historii troszkę. Przez 2 lata wspierałem 

pana jak mogłem, wiele rzeczy może popełniłem błędów i może teraz tego żałuję. Wspierałem pana 

i chciałem żeby ta gmina się rozwijała. Od dwóch lat jak jeszcze byłem przewodniczącym, to 

widziałem, jakie pan popełnia błędy, ale nie chciał pan posłuchać rady, mojej porady, czy radnych i 

od dwóch lat, jak byłem przewodniczącym między nami współpracy nie było żadnej, po prostu. 

Także proszę tam nie komentować, że coś się stało od wyboru, stało się coś dużo wcześniej 

współpracy, czy szacunku nie było i bo prostu w tym może jest też trochę mojej winy, bo pozwoliłem 

na to. Pozwoliłem na to, że na mnie zwalił pan wiele spraw, i likwidacja szkoły w Koszelówce, to 

wszystko było zwalone na mnie i ja to przyjąłem i wtedy źle zareagowałem, bardzo źle, bo wtedy 

powinienem stanowczo zareagować i nie pozwolić, bo to nie była moja decyzja. To była decyzja 

większości radnych i pana, a to się wszystko zwiozło na mnie, nie wiem tam dlaczego. I także wiele 

rzeczy było nieprawidłowych i ja mam już dość tej nieprawidłowości i ja jeśli zacznie pan tam 

normalnie funkcjonować, czyli szanować radę, szanować wszystkich wokół siebie i z nami tam 

rozmawiać to będę pana tam dalej wspierał, nie mam żadnych uprzedzeń co do pana, absolutnie. Ja 

tylko chcę, żeby była przejrzystość, prawość i dobra współpraca i przede wszystkim szacunek do 

ludzi, bo jeszcze są takie sprawy o których mówić już nie będę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mogę? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- proszę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, tak był pan przewodniczącym przez 4 lata. 

Wszystko wójt zrobił, co się dało przez 4 lata, oczywiście w układzie takim pozyskując ileś tam 

środków, tak pozyskując środków. Szanowni Państwo, no niestety czasami trzeba pamiętać, co się 

kiedyś mówiło, ja, bo pan twierdzi, że wójt raz podejmuje szybko decyzje, a raz powoli, tak zależy od 

sytuacji. Ale podejmowanie decyzji szybko, czy powoli to powiem panu szczerze jakoś te nasze 

inwestycje były zrealizowane w terminie, rozliczone w terminie i robiliśmy praktycznie Szanowni 

Państwo, wy wiecie dokładnie inwestycje na każdym sołectwie. Przecież my mamy w każdym 

sołectwie, że tak powiem świetlice, które już funkcjonują, a do kolejnych Szanowni Państwo jeszcze 

trzeba parę złotych dołożyć, bo się zgłaszają mieszkańcy powoli, też to musi przejść przez budżet i 

to musi być zapisane. Także ja tutaj mówiąc o współpracy, tak ja zgłaszam i mówię i robię i właśnie, 

rzecz jest na tym, że w tej chwili dużo się dyskutuje, dużo pisze i dużo się mówi, tylko powiedzcie 

Szanowni Państwo, że trzeba siedzieć i odpisywać no to, wyjaśniać z pracownikami, ze wszystkimi 

niż zajmować się sprawami bieżącymi. No taka jest w tej chwili praca wójta, a to się robi, dlaczego? 

To już sobie Państwo sami odpowiedzcie, ja tu nie przyszedłem walczyć politycznie, czy 

przyszedłem pokazać wypowiedzi, że da się zrobić. Szanowni Państwo chodnik i inne rzeczy, jedne 

rzeczy da się załatwić szybko, drugie krócej. Pracownicy wiedzą, wójt wie nie zawsze idzie tak 

elegancko gładko są jeszcze inne obwarowania, chociażby z tym chodnikiem czy z innymi 

inwestycjami, w trakcie później wychodzą takie rzeczy, mówię żeby coś popchnąć, trzeba jeszcze 

taki dokument jak konserwator, itd. Szanowni Państwo w tej chwili byłem w Siedlcach, bo musiałem 

odebrać dokumentację dotyczącą inwestycji w RDOŚ-u, tak? No, wydaje się błaha sprawa, ale też 

trzeba napisać wniosek, też trzeba przeczytać instrukcję, że takie rzeczy są potrzebne. Także ja 

czytam, pracownicy czytają i wspólnie siadamy i mówimy, w którym kierunku idziemy, co robimy i jak 

robimy, a zanim zaczniemy robić Szanowni Państwo, to informowałem, może nie zawsze, a z tego 

widać, że Państwo wiecie więcej niż wójt, nie zawsze mówiłem jasno czy rzetelnie albo językiem 

bezpośrednio zrozumiałym. Bo pewnych rzeczy Szanowni Państwo nie da się powiedzieć wprost, 

może to już jest, że tak powiem człowiek przywykł bo już siedzi w tych cyfrach, zajmuje się tym i 
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tłumaczenie deficyt, nadwyżka, podział, jaki jest dofinansowanie to praktycznie rozmawiając 

człowiek powie nadwyżka, zysk albo inaczej, tak? To może dla Państwa nie wszystko jest że tak 

powiem zrozumiałe, ale pan będąc w Radzie Nadzorczej w banku, to tam mówi, operuje właśnie 

sprawnie deficyt etc. tak, no na przykład, także dziękuję i przepraszam. 

Radna Ewa Szydłowska - panie wójcie, a co pan dzisiaj powie, bo ja pamiętam jak na jednej sesji 

pół godziny tutaj radny Janczuk chciał żeby pan powiedział czy będzie droga w Wólce do świetlicy 

czy nie? W tym roku. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę Państwa decyduje o tym rada, a nie wójt. 

Radny Ignacy Janczuk – doskonale pan wie, że my wszyscy jakiś już czas przeżyliśmy i dużo wiemy 

na temat życia i każda decyzja błędna rości konsekwencje i to jest tak 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale pan dopatruje się w każdym działaniu wójta błędnej decyzji. 

Radny Ignacy Janczuk – nie, absolutnie nie, tylko ja mówię, że takie po prostu 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, nie proszę pana 

Radny Ignacy Janczuk - tylko, że później coraz więcej jest tak, że to się nawarstwia, rozumie pan? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja tylko jeszcze jedno zdanie powiem, Państwo dokładnie wiecie 

jak pani skarbnik mówi jak proszę czy od siebie mówi, przecież jak przyszedłem to nadwyżkę 

miałem 3.000.000,00 zł, tak? Pan tutaj powtarza z kolegami, że wójt ma pieniądze, bo poprzedni 

zostawił, tak, ja nie szukałem, nie sprawdzałem nic, transformator kupiliśmy, który nie mamy na 

majątku, niech sobie to będzie. Szanowni Państwo ja przyszedłem tutaj tylko po to, mnie nie 

interesuje historia, co było, zrobić coś ludziom żeby byli z tego zadowoleni i pozostawić po sobie 

dobre imię. Mnie nie interesuje, że tak powiem to jak pan chodzi i to zrobił i tamto nie zrobił, tak? 

Szanowni Państwo drogę powiatową i dobrze, że zrobiliśmy, tylko dalej pozostaje, że my wydaliśmy 

650.000,00 zł więcej. Teraz idąc w pieniądze unijne, Szanowni Państwo przy dofinansowaniu 75-80 

to można inwestycję zrobić za 3.000.000,00 zł, tak? 

Radny Mateusz Leszczyński - ja pana zapytam jeszcze raz, dlaczego pan radnych nie słucha. My 

składaliśmy wnioski, Ignacy składał na drogę, ja u siebie na Wygnankach na Kolonii. Pan mi mówił, 

że się nie da bo to droga powiatowa, chodnik dało się zrobić? Dało się zrobić, a u nas się nie da, 

tak? To jest podobny przykład 

Radna Halina Bardadin - Szanowni Państwo, spokojnie naprawdę, bez emocji 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale wójt nie decyduje. 

Radny Mateusz Leszczyński - no to dlaczego pan mi wmawiał, że się nie da? Nie, bo to jest droga 

powiatowa, pan tak mówił, to są pana słowa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo ja powtarzam róbmy po partnersku, po 

partnersku. 

Radny Mateusz Leszczyński - po partnersku to było robione? Chodnik też po partnersku? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - też powtarzałem 

Radny Mateusz Leszczyński - pytam czy był robiony po partnersku? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie 

Radny Mateusz Leszczyński - dziękuję, odpowiedź wymagająca i wszystko 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę pana, ale ja nie mogę tak pozostać, bo wtedy też mówiłem 

i jeździłem w powiecie na zarządy, na komisje, tutaj nawet w tamtym roku była komisja, ale to wójta 

już nie proszą do powiatu. Do czego zmierzam Szanowni Państwo zawsze byłem i na komisjach i na 

zarządach, czy na sesjach, jeżeli tematy dotyczyły to zawsze byłem. Robimy u nas w gminie, 

jeszcze jest dobrze, to jeszcze dołożymy, wtedy przegłosowali, ale najpierw było stanowisko rady, 

że wchodzimy w partnerstwo gdzie powiat daje 25, a my 75. Też mnie to bardzo bolało, bo 

wcześniej chodniki wszystkie budowali, że pół na pół. Zmienili przed tą decyzję uchwałą zarządu, że 

od tego momentu powiat już nie będzie budował pół na pół, tylko powiat dokłada 25% samorząd 75 i 

na to się rada zgodziła. Przerobiliśmy i zrobiliśmy i też z tego tytułu nie mamy długów i ludzie mają 

po czym chodzić, tak? To się nie zrobi wszystkich rzeczy w jednym roku, czy dwóch latach. 

Radny Mateusz Leszczyński - ja mam takie pytanie, był każdy radny, zgłaszał wniosek o pokrycie 

dróg betonowych, czemu ten wniosek nie jest w budżecie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - bo nie ma na to środków 

Radny Mateusz Leszczyński – przecież mamy nadwyżkę.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - już pani skarbnik wyjaśniała 

Radna Halina Bardadin - to do niczego nie doprowadzi ta dyskusja, słuchajcie, bo będziemy tak tutaj 

się spierać, to nie ma sensu. 

Radny Mateusz Leszczyński - proszę tylko poddać wniosek pod głosowanie i wszystko. 

Radna Halina Bardadin - to nie ma sensu, bo to naprawdę do niczego dobrego nie doprowadzi, 

trochę spokoju, rozwagi, umiaru. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - jeżeli chodzi jeszcze o prawnika panie Mateuszu, ja nie 

wiem kiedy będą komisje, albo sesje następne, w tym miesiącu jeszcze, wiec może ustalmy tak, że 

wójt te kryteria do ogłoszenia przygotuje, takie no życiowe, żeby nas to satysfakcjonowało, to co 

dzisiaj mówiliśmy, my to na następnym spotkaniu tak jakby zaakceptujemy i w tym momencie od 

razu będzie mogło pójść, czy tak może być? 

Radny Mateusz Leszczyński - może być. 

Radna Halina Bardadin – tak. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - także żebyśmy potem nie byli zaskoczeni, że czegoś tam 

nie było, ewentualnie zmiany jeżeli jakieś tam będą, to też od ręki będzie można nanieść. 

Radny Mateusz Leszczyński - dobrze, zgadzamy się 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - i to wtedy puścimy, bo jeśli w tym miesiącu jeszcze będzie, 

dziś jest 21, to tak nierealnie, jeżeli chodzi o nowego prawnika. Chociaż wszyscy się zgadzamy, że 

trzeba to szybko rozstrzygnąć dla naszego wspólnego dobra. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – prosiłabym o termin sesji. 

Radny Mateusz Leszczyński - a drugi wniosek? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pytanie jest zasadnicze, właśnie tak jak pani skarbnik mówi, aby 

dokonać zmian o tym, co pani wspomniała wprowadzić te inwestycje z  FOGR, czy tańce to trzeba 

zrobić sesję, żeby to było jasne, przejrzyste. I chciałbym wtedy, myślę że musi być zmiana 

budżetowa, to wniosek trzeba składać chyba do ostatniego stycznia, nie wiem co to wypada czy 

niedziela, czy piątek. 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - 28 stycznia tutaj jest określona data, dlatego my musimy 

wcześniej się spotkać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to tak jak tutaj jest napisane 28 to jest piątek, dlatego już 

sprawdzam, tak 28 jest czwartek, czyli Szanowni Państwo dzisiaj mamy 21, poniedziałek, wtorek, ja 

wnioskuje, poniedziałek, wtorek trzeba zrobić sesje, przyjąć te zmiany. 

Radny Mateusz Leszczyński - a nie można na inny dzień przełożyć?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -  nie można bo muszą być środki zabezpieczone 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - najpóźniej 28 musi pójść wniosek odnośnie drogi w 

Koszelówce, natomiast sesja wójt tu wnioskuje, a jaki termin? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proponuję 26, bo tak 24, czy 25 mnie nie ma. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - więc na kiedy tą sesję? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 26  wójta wniosek. 

Radny Ignacy Janczuk - tylko nie wiem czy tam 26 nie będzie spotkania w sali ze spółek wodnych.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zgłaszali, na którą godzinę? 

Radny Ignacy Janczuk - na 10,  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no to 25, w poniedziałek 

Radna Ewa Szydłowska - a komisja? 

Radna Halina Bardadin - komisja ma jeszcze być do końca stycznia. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - słuchajcie Państwo, pytanie jeszcze jest takie, czy ta zmiana w 

budżecie to ma być poprzedzona komisją, czy Państwo wyrażają zgodę, to ani skarbnik pójdzie i 

przygotuje bezpośrednio na sesji. 

Radna Halina Bardadin - komisja i tak ma być do końca stycznia, bo musimy mieć sprawozdanie, 

więc zmianę w budżecie możemy wprowadzić na komisji. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- jednego dnia zróbmy, bo to nie będzie budżetowych już 

zmian innych, oprócz tych które już dzisiaj omówiliśmy. 

Radna Halina Bardadin - gdyby nie sprawozdanie na komisji 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to proszę Państwa, kiedy? 

Radna Ewa Szydłowska - to kiedy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- w poniedziałek 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - poniedziałek 25, czy środa 27? 

Radna Halina Bardadin - to może przełóżmy na środę, na środę lepiej by było. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - pani Aniu, a dla pani? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - powiem tak, ja się dostosuje z tym że, no ja nie wyślę materiałów 

wcześniej, bo to dzisiaj jest w czwartek 

Radna Ewa Szydłowska - to może lepiej 25? 
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Radna Halina Bardadin - 27 zróbmy 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jak tych, materiały i tak będziemy mieli wysłanych, to może 

w poniedziałek zróbmy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę Państwa, to do zmian do pojedynczych, to żebyście 

Państwo wiedzieli do zmian to będzie tylko zgodnie z wnioskiem. Pani skarbnik musi wpisać 

187.000,00 zł i tak jak pobieżnie policzyła 50.000,00 zł na te zajęcia dodatkowe, które trwają do 

końca maja, no i to w tych cyfrach będziemy się obracać. 187 plus 50 co jest 230.000,00 zł. 

Radna Halina Bardadin - tak, zostaliśmy poinformowani to trzeba zrobić i tyle. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no są czasem takie sprawy, że trzeba. 

Radna Halina Bardadin- no są, to jest życie, inne, różne sprawy. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- także to co? W takim razie proszę Państwa, ustalamy 27 to 

jest środa będą komisje i sesja. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - poniedziałek? 

Radna Halina Bardadin - nie w środę 

Radny Ignacy Janczuk - na 9? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - na 9. Jeżeli chodzi o komisje zmian budżetowych nie 

będzie innych niż tych, które dzisiaj. 

Radna Halina Bardadin - które, dzisiaj zostały przedstawione 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - także, materiałów pani Ania nie zdąży, ale na rozbudowę 

drogi w Koszelówce i  te zajęcia dla dzieci. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na 50.000,00 zł 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - dobrze, to mamy ustalone 27 styczeń, środa 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mogę jeszcze?’ 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - tak, proszę 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo i wracając raz jeszcze do tego składowiska, o 

którym tam Państwo rozmawialiście, to tylko przypomnę, że 28 kwietnia pismo marszałka przyszło, 

ja dalej przekierowałem na radę, to jest raz. Dwa, była też rozmowa, poprosiłem o notatkę. 

Przyjmuje się, że koszt rekultywacji 1 hektara składowiska odpadów. Rekultywacja składowiska 

odpadów obejmować będzie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej, to co mówiłem, żeby ruszyć temat to najpierw trzeba zrobić dokumentacje 

projektową i cena takiego projektu od 10.000,00 zł do 100.000,00 zł, dokumentacji projektowej do 

rekultywacji. Co trzeba zrobić: projekt budowlany rekultywacji, kosztorys inwestorski, przedmiar 

robót, specyfikacja techniczna wykonania robót budowlanych, wnioski o uzyskanie niezbędnych 

zgód, uzgodnień, zatwierdzeń projektów oraz pozwoleń. Projekt to też jest rzecz, która wymaga 

uzgodnienia, to nie jest tak, że projekt napisze i od razu składa wniosek, czyli tu jest procedura 

wydłużona. Rekultywacja składowiska w zależności od wielkości, tutaj było podane od 500.000,00 zł 

do 2.000.000,00 zł i to co Państwu powtarzałem monitoring składowiska odpadów po rekultywacji 

trwa 30 lat. Tu wyliczyliśmy, że 300.000,00 zł, bo tam będą te studnie piezometryczne to ten 

monitoring badania trzeba będzie robić przez 30 lat i to co zostaje dalej mając składowisko na 

swoim majątku, to trzeba ubezpieczyć. Ja rozmawiałem w jednym miejscu, w drugim, w tej chwili 
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złożyłem ofertę firmie, która jedna jest zainteresowana. Ja złożyłem ofertę taką, że Wójt Gminy w 

Starej Kornicy po konsultacji z Państwem składa ofertę na zagospodarowanie gminnego wysypiska 

śmieci  w Starej Kornicy zgodnie z ustalenia obowiązującymi w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Stara Kornica z zastosowaniem jego zapisów w niżej proponowanej formie: 

sprzedaż, umowa najmu, umowa dzierżawy do wybrania przez zakład i akceptację udzieloną przez 

Radę Gminy Stara Kornica docelowo zgodnie z jej przeznaczeniem. Gmina Stara Kornica jest 

właścicielem gminnego wysypiska śmieci usytuowanego na działkach itd. i to wszystko, załączyłem 

mapę ewidencyjną 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - do jakiej firmy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to poszło do Siedlec do ZUO 

Radna Ewa Szydłowska - jak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ZUO Siedleckie, ta co firma ma u nas ma instalacje, składowisko 

regionalne, pełne uprawnienia, pełne pozwolenia, wszystko. Oni kiedyś rok, dwa lata temu też na 

sesji Państwu mówiłem 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale jak to by miało wyglądać w praktyce, bo my nie mamy 

żadnych pozwoleń, to ich pozwolenia rozszerzyłby się na nasze wysypisko? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo naprawdę mnie to już nie interesuje 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale nas interesuje 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - rozszerzenie pewnie tak, oczywiście bo teraz żeby prowadzić 

działalność tą, to oni muszą objąć to wszystkimi pozwoleniami, bo nasze pozwolenia, ja Państwu 

kiedyś mówiłem, zmieniać kod, dostosowywać na rok, dwa, nie robiłem tego, bo jeżeli doszłoby do 

sprzedaży, przekazania to co ja zrobiłem nowe kody składowania tamta firma nie przejmie, musi 

robić kod na nowo, ale jeżeli te wysypisko oni by wzięli obojętnie, w jakiej firmie, oczywiście, żeby je 

użytkować, wykorzystywać to muszą spełnić określone warunki. Wtedy rok temu rozmawiałem z 

nimi oni tam orientację robili. W tej chwili rozmawiałem, byłem, są otwarci i do tematu, że tak 

powiem chcą przystąpić, pan prezes zachorował, ale powiedzieli prawdopodobnie pojadę na 

spotkanie z panem prezesem i powiem Państwu dokładnie. 

Radny Ignacy Janczuk - ale panie wójcie, jeszcze się wtrącę, przecież na naszym wysypisku już nie 

można składować, jest jakaś wąska grupa, którzy mogą, a reszta nie może. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale to pierwsza sprawa, a druga to wójt się nie boi, że u nas 

się powtórzy to co w Kotuniu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo jeżeli tak jak mówię, ale to słuchajcie 

Państwo, potem powiecie, że wójt nie mówił. Firma, która weźmie to ona, żeby to wysypisko nasze 

użytkować, to ona musi mieć na to pozwolenie. Szanowni Państwo, pozwolenie wydaje się na 

konkretny działkę i w konkretnym miejscu, także ja się nie znam jak oni by to robili, bo przecież to 

jest cały proces uzgadniania, pozwolenia zintegrowane etc. Pani może wie więcej niż wójt, jeżeli 

chodzi o te sprawy środowiskowe z kim uzgodnić, jak akceptacje uzyskać, z jakiej instytucji zgoda 

musi być nadana, ja też nie wiem. Szanowni Państwo oni byliby zainteresowani 

Radna Ewa Szydłowska - a czy jakieś terminy nas gonią? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - chciałam właśnie zapytać czy my w chwili obecnej możemy 

z nimi jakąkolwiek umowę podpisać? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale my zarządzamy tym wysypiskiem 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, to jest nasz majątek my zarządzamy w sensie, że nie 

możemy dokonywać czynności. 

Radna Halina Bardadin - nie możemy składować. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - czynności dokonywać, czy składować, czy robić plan rekultywacji. 

Szanowni Państwo ja wrócę do Kotunia, Państwo czytacie. W Kotuniu, jaka była sytuacja? Kupiło to, 

czy przejęło MPO Ostrołęka, to jest prywatna firma, która ma instalacje do segregacji i 

przetwarzania odpadów i kupiła Kotuń, czy tam przejęła, tak? Tylko przejęła na zasadzie takiej, że w 

tej chwili jest zablokowane, nie mogą tam składować, o rekultywacji się nie mówi, tylko skutek może 

być Szanowni Państwo taki, że ta firma powołała nową spółkę, która za pół roku, rok czasu splajtuje 

i koniec kropka. Wtedy jest problem wójta, bo na terenie wójta to zostaje. To ja Państwu zawsze 

mówiłem sprzedać osobie fizycznej, czy komukolwiek, kto nie ma z tym nic wspólnego i nie zajmuje 

się gospodarką, przywiezie, ja Państwu powiem szczerze tak zawsze mówiłem i tak zostanę, 

weźmie to załatwi papiery, przywiezie, zładuje tutaj odpadów za 100.000.000,00 zł, zarobi, 

wyrzeknie się, i pojedzie tak?  Zostanie dla gminy, bo jako organ 

Radna Halina Bardadin - no ale jak kupi to jak może się tego wyrzec? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no właśnie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no ja Państwu o tym mówię, posłuchajcie, co ja mówię 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - cały czas się nam tłumaczy, że na takich wysypiskach 

jakichkolwiek nie można składować wszystkiego jak leci tylko po segregacji, ale ten Kotuń jest w 

naszej rzeczywistości i w tych przepisach funkcjonuje, w których i my będziemy i tam się okazało, że 

tam, są hałdy śmieci, odpady medyczne i różne świństwa, które powinny być utylizowane, jako 

substancje szczególnie niebezpieczne, a to tam się składuje. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo tak jak powiedziałem wywieźć tego mówiłem 

ile kosztuje, bo teraz jak byłem to megatona kosztuje do segregacji 250,00 zł, policzcie 15 tys, na 

pewno to nie będzie mniej ile to kosztuje. Inaczej, najbliższa instalacja do segregacji tego śmiecia, 

który u nas jest to jest w Siedlcach ZUO, tak? Zakładając, że do Siedlec jest 100km, to policzcie 

Szanowni Państwo 15 tys ton przez 20 ton na samochód to jest 750 samochodów, 5 zł z kilometra 

trzeba wziąć za transport i policzyć transport to 500,00 zł razy 750, to ile to kosztuje tak? To już 

mówię ile razy, Państwo pytacie i powtarzacie na jakiej zasadzie, wywieźć to najtaniej. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to ile to jest? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to policzy pani 

Radna Ewa Szydłowska - to co to jest wywieźć? 

Radny Piotr Niedźwiedziuk - a nie lepiej pożyczyć instalację i to na miejscu zrobić? 

Radny Ignacy Janczuk – nie da się.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - słuchajcie Państwo, co czasami mówię, może źle mówię, ale 

proszę posłuchać 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ile to wychodzi? Ile to by kosztowało? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- 750 razy 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- samochody razy 500 zł  pani Aniu, za kurs jeden,  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - 370.000,00 zł. 

Radny Mateusz Leszczyński – to nie 2.000.000,00 zł 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to są duże pieniądze 

Radny Ignacy Janczuk - ale słuchajcie tu chodzi jeszcze o śmiecie, te śmiecie od tony to są duże 

pieniądze. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale tłumaczę Państwu, że tego śmiecia nie wolna nigdzie 

przewieźć. Likwidując te wysypisko, bo rozmawiałem z ludźmi, u nas śmieci były zbierane w formie 

niesegregowanej, teraz żeby to wywieźć to ono musi pójść na instalację do segregacji, tak? I to nie 

można z dołku na dołek przewieźć. 

Radny Ignacy Janczuk – dlaczego pan mówi o tym wywozie, no bo ja nie rozumiem w tej chwili, no 

to jak pan transport liczył, czego? 

Radna Ewa Szydłowska - jak nie można tego przewieźć. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę pana, pan ma transport i wie co wozi, 15 tys ton jest ujęte, 

wykazane do marszałka tutaj, na samochód bierze 20 ton zakładam  

Radny Ignacy Janczuk - ale pan mówi, że nie można wywieźć tego. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - można sprzedać to i zapłacić za 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - widzi pan, jak pan słucha? I nie można rzetelnie, no 

Radny Ignacy Janczuk - my powinniśmy się skupić na tym co otrzymaliśmy, że my nie możemy tym 

zarządzać i co dalej? W tych paragrafach, tego nikt nie weźmie za darmo, to jest wysypisko 

nierozwojowe i tego nikt nie kupi i temat już jest zamknięty. My musimy się skupić, co w ramach 

prawa możemy zrobić, czyli zamknąć jeśli tam nie my, to Urząd Marszałkowski. Musimy się skupić 

na tym bardziej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie wiem czy się na tym skupić, jak to jest wypełnione w 10%, a 

na przykład ZUO Siedleckie jest zainteresowane, żeby składować tutaj, ale składować ja zawsze 

powtarzałem, nie można wszystkiego składować. Firma ZUO Siedleckie jest, powiem Państwu 

więcej, bo czytacie to wiecie, ZUO Siedleckie jest w programie marszałka jako instalacja regionalna. 

Ona jest i będzie istniała, powiem Państwu jeszcze więcej, Warszawa w tej chwili okręg podzielili w 

planie, że powiat Mińsk i powiat Garwolin zabierają do Warszawy, co to się dzieje Szanowni 

Państwo? W naszym subregionie siedlecko-ostrołęckim? Zostają dwie instalacje w Ostrołęce i jedna 

w Siedlcach i teraz myślą, czy oni będą mieli tyle śmiecia żeby instalacje wykorzystać w 70-80% 

tak? Bo wybudowa instalacji za 100 milionów wykorzystanie za 25, to, kiedy to się zwróci? To jest 

normalne działanie na prawie.  

Radny Ignacy Janczuk - nam trzeba zaprosić fachowca w tej sprawie, bo my nie ujedziemy ani 

metra dalej, potrzeba fachowca, usiąść na specjalnej komisji i zadecydować, bo inaczej to co pan 

mówi to też nie są wszystko takie dane, tak jakby pewne. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a mnie osobiście na przykład niepokoi to, że wójt no złożył 

ofertę dla firmy. 

Radny Stanisław Maciejuk - jeszcze nie złożył. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a jak nie złożył? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja byłem i rozmawiałem z opcją taką że prosił o ofertę  

Radna Ewa Szydłowska - ale tam napisał, że rada 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - przecież pisze, czyta pani do wybrania przez zakład na 

warunkach uzgodnionych przez Radę Gminy Stara Kornica, docelowo wybrane takie jak u nas było 

w planie przestrzennym Szanowni Państwo 

Radna Ewa Szydłowska - ale ja mam takie pytanie, czy nam grozi w tej chwili jakaś kara albo jakiś 

termin wynikający z ustawy, że my musimy podjąć decyzję w tej chwili? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no ale była Pani, tłumaczyła, wyjaśniała jakie są konsekwencje, 

kara do kiedy powinniśmy to zrobić. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- nie, pani Pietruczuk nam powiedziała, że mogliśmy 

zarządzać do końca 2015 r., tak?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zarządzać w sensie takim, że powinniśmy  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - zrekultywować? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie zrekultywować, ale podjąć 

Radna Halina Bardadin - podjąć decyzję 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- podjąć decyzję 

Radna Ewa Szydłowska - a jeżeli tego nie podejmiemy? 

Radna Halina Bardadin - no nie podjęliśmy  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo jesteśmy w próżni, w Warszawie powiedzieli 

jesteśmy w próżni,  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - wójt był i co? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no i co powiedzieli? Jesteśmy w próżni, ale nikt mi nie odpowie co 

będzie za rok, dwa, trzy, czy prawo zmienią. I czy po roku, dwóch, trzech ja Państwu też nie powiem 

czy nałożą kary, tak? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a w tej chwili kary jakieś za to? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no na razie nic nie mówili, było pismo 

Radna Halina Bardadin - no to musimy się dobrze zorientować, co z tym zrobić 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pismo odnośnie, że, jako samorząd powinniśmy do końca grudnia 

2014 r. zamknąć, tak było w planie napisane, teraz napisali że do końca zgodnie z ustawą wchodzi 

proces rekultywacji, tak? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale już nie możemy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie możemy, bo to było do Marszałka trzeba było składać do 31 

grudnia. Teraz trzeba się zwrócić do Ministra Ochrony Środowiska, trzeba pojechać porozmawiać, a 

może napisać pismo i wysłać, no nie wiem jaką Państwo przyjmiecie i wskażecie drogę, bo z tego 

co wiem, trzeba by było zrobić to z Ministrem Ochrony Środowiska z prośbą, że taka sytuacja 

zaistniała i uzasadnić i prosić o zgodę indywidualną w drodze wyjątku, żeby to gmina zamknęła to 

wysypisko. Szanowni Państwo 25 jest spotkanie z WIOŚ-em, mam  informację że na ten moment w 
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wojewódzkim funduszu są środki na rekultywację, ale to jest 50% wartości zadania. Czyli taka opcja 

byłaby 500.000,00 zł z dolnej kwoty to można wziąć 250.000,00 zł. 

Radny Ignacy Janczuk - ale ta rekultywacja będzie więcej kosztowała, bo to co już kiedyś się 

zastanawialiśmy, to tu wchodzi w grę może pomiędzy 3, a 4 miliony, ta rekultywacja 

Radna Halina Bardadin - i to rozłożone na lata. 

Radny Ignacy Janczuk - nie, mi chodzi koszt tej rekultywacji, bo to jest, posłuchajcie, inaczej się 

rekultywuje zasypane już, czyli są wypełnione dołki, to jest inna rekultywacja niż teraz. Te dołki mają 

zniknąć, mają się zrównać z poziomem ziemi przy rekultywacji, stąd takie wielkie koszty. 

Radna Halina Bardadin - ale te koszty rozłożone na kilka lat 

Radny Ignacy Janczuk- nie, jak jest rekultywacja 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, szanowni Państwo 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to znaczy na kilka lat to monitoring 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 30 lat monitoring. W planie, jeżeli będziemy robić taki wniosek to 

najprawdopodobniej trzeba podać czas zamknięcia rekultywacji. Były ankiety robione. Szanowni 

Państwo, a później powiedzieć, że wójt nie mówił, były ankiety, które były robione, pytania były o 

rekultywację. Celowo kazałem wpisywać, że my te wysypisko jeżeli będziemy mieli rekultywować to 

my zgłosimy o uwzględnienie do 2020 r., ale to była tylko ankieta, zapytanie, tak?  

 Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - gdzie wiadomo było, że prawo nie pozwala.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, ale to było przed upływem tej ustawy. Ja wiedziałem, że to 

jest temat, którego nie przeskoczymy. 

Radna Halina Bardadin - dzisiaj decyzji nie podejmiemy, ewentualnie może tak jak padła tutaj 

propozycja zaprosić osobę jakąś kompetentną 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- szanowni Państwo, ale to tak jak było powiedziane, ja zawsze 

mówiłem, to ja się nie znam, Państwo pewnie też, inaczej technologia będzie opracowana do 

rekultywacji wysypiska zasypanego, a inaczej do otwartego, przecież ja to mówiłem. 

Radna Halina Bardadin - ale to oczywiste. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - może trzeba jedną membranę przykryć, to co jest przykryć ziemią, 

a na koniec druga membranę, żeby deszcze, wody nie były w niecce.   

Radny Leszek Muszyński - tak jak pan wójt mówił, skoro jesteśmy teraz w próżni, to w tej próżni 

jeszcze potkwijmy i zaprośmy jakiegoś eksperta, który właśnie nam to bardziej rozjaśni co mamy 

robić.  

Radna Halina Bardadin - przybliżyć w tej obecnej sytuacji co my mamy robić 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo co nam ekspert powie? Zadajmy sobie takie 

pytanie, co ekspert powie. Ekspert powie, że trzeba zrekultywować, tak? A jak ja pytałem w 

Urzędzie Marszałkowskim jakie rozwiązanie, na zasadzie takiej, najlepiej się pozbyć tego. Przekaż 

komuś, tak? Rozmawiałem, że nie na zasadzie przekazania tylko sprzedaży. Szanowni Państwo 

idąc dalej za tokiem, to sprzedać nie wiem komu i mieć potem problem na głowie, to lepiej nawiązać 

kontakt. Ja  Państwu powiem kto ma instalację regionalną, no Państwo pewnie też nie wiecie, w 

Białej jest instalacja regionalne, w Radzyniu jest instalacja regionalna.  



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

 

Radna Ewa Szydłowska - a co to znaczy instalacja regionalna? Czy to daje nam jakąś gwarancję, 

że ta firma będzie jakiś czas, nie zbankrutuje, co to znaczy? Czy to jest jakieś bezpieczeństwo ta 

instalacja regionalna? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, bo instalację regionalną ktoś wybudował, bo jest w planach do 

roku dwa tysiące któregoś Marszałka Lubelskiego, czy Warszawskiego, że ta instalacja ma istnieć. 

Radna Ewa Szydłowska - właśnie o to chodzi, to jest takie bezpieczeństwo, do którego roku ma to 

istnieć? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie wiem, ja nie śledzę , czy do 2040, to zależy proszę panią jak 

uzyska pozwolenie, czy na 5 lat czy na 40, tak? Z jakiej perspektywy rozwoju, bo jeden jak ma mały 

dołek chce pobyć na rynku 10 lat, drugi na dół nie wiem na 100 milionów składowania to pisze na 

wniosku, że chce mieć zgodę tak jak na koncesji do 2060 roku, tak? Żeby mieć zapewniony byt i 

pewność. Szanowni Państwo idzie wojna w tej chwili teraz o śmiecie, żebyście Państwo wiedzieli, 

idzie wojna w tej chwili o śmiecie i  właśnie to jest cały przykład Biała wybudowała, Radzyń 

wybudował, podzielili się, mało śmieci, wydali na instalację dziesiątki milionów złotych, to samo stało 

się tu w naszym regionie ostrołęcko- siedleckim, że w Ostrołęce są dwie firmy, jedna prywatna, 

druga państwowa i jest zgodzie z planem  marszałka druga instalacja w naszym  subregionie 

właśnie te Siedlce - Suchożebry. 

Radna Ewa Szydłowska - no i oni walczą o? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - klienta teraz. 

Radna Ewa Szydłowska – klienta. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- to dlaczego my nie możemy tego w przetargu rozstrzygnąć? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no to mamy przykład Szanowni Państwo 

Radna Ewa Szydłowska - ja bym poczekała 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - z czym? 

Radna Ewa Szydłowska - z jakimiś takimi poważniejszymi decyzjami, dopiero po zasięgnięciu opinii 

Ministerstwa Ochrony Środowiska w sprawie tego wysypiska. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale Szanowni Państwo, do Ministra co powiem? Napisze panie 

ministrze proszę mi analizę zrobić, co z tym wysypiskiem? Ja musze do ministra się zwrócić 

konkretnie, panie ministrze chce decyzji pana indywidualnej, że ja mogę do 2020 r. przeprowadzić, 

robię to z nawiązką, do 2020 program rekultywacji. W tym roku nie starczy pieniędzy no to ściągam 

oferty, wybieramy firmę i każę robić program rekultywacji, z którego wyjdzie co trzeba robić, za jakie 

pieniądze? Pouzgadniać ze wszystkimi instytucjami, tak? no, a minister co powie? Analizę będzie mi 

robił, czy ja chce to sprzedać, czy ja chce zasypać, czy ja chce nie wiem co zrobić. Powiem 

Państwu szczerze teraz jedyna forma, tak jak rozmawiałem, to jest sprzedanie, bo takie były 

pojedyncze, albo rekultywacja. Ale jeżeli mam sprzedawać, to moje zdanie Szanowni Państwo, to 

sprzedać firmie, która to robi dzisiaj i będzie jeszcze to samo robić przez 20 lat. 

Radna Halina Bardadin - czyli jak sprzedamy, całkowicie się pozbywamy bez względu na to co oni 

później  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie ponosimy odpowiedzialności 

Radna Halina Bardadin - w ogóle? Bo sprzedajemy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, to już nie nasz majątek. 
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Radna Halina Bardadin - i to już nie nasz majątek? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- oczywiście, no zakładam to, co przygotuje firma, która istnieje na 

rynku, inwestuje, rozwija się, bo chce istnieć na rynku 

Radna Halina Bardadin- czyli jeżeli sprzedamy problem wysypiska do nas później nie wróci? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale pozwoli pani, że ja skończę? 

Radna Halina Bardadin – tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -  bo pani znowu powie, że pani nie wie. Wziąć taką firmę, która 

chociażby ma pozwolenie już na 30 lat. Firmie, ludzie  pracują, maszyny. Oni też chcą istnieć na 

rynku, oczywiście problem tylko czy będą mieli tyle śmieci, żeby pracować z zyskiem i z dochodem, 

tak? Ja kiedyś Państwu opowiadałem wnieść aportem do spółki, chociażby te ZUO Siedleckie, 

wycenić, mieć udział w spółce, to może parę złoty będzie dywidendy, bo śmieci to przedsięwzięcie 

dochodowe, tak? A wyjść, to w każdym momencie można, czy zechcą przejąć, czy tak jak się dzieje 

w innych spółkach. Podmiot wiodący odkupuje udziały, albo akcje od podmiotu mniejszego, tak? To 

jeszcze Państwu więcej powiem, ZUO Siedleckie to jest spółka kontrolowana przez miasto prawa 

honorowanego, gdzie nie wiem, 100 albo ponad 50% udziału mają samorządy. Też jakiś gwarant, 

że to będzie istniało, a zresztą inwestowali, tak jak mówił prezes, dyrektor oni ostatnio zainwestowali 

15 milionów złotych w urządzenia, tak? 

Radny Leszek Muszyński - a ja powiem tak, to co mówiłem wcześniej, należy odszukać w kraju 

podobne gminy i zobaczyć jak inne gminy do tego podchodzą. 

Radna Halina Bardadin -  my rozmawialiśmy ostatnio 

Radny Leszek Muszyński-  bo możemy być pierwsi i możemy na tym najwięcej przegrać 

Radna Halina Bardadin - no właśnie 

Radny Leszek Muszyński - wzorować się najlepiej jest na kimś, bo ktoś na pewno to robi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale ja Państwu mówiłem 

Radna Ewa Szydłowska - a ryzyko przyjęcia tutaj jakiś odpadów, które mogą być niebezpieczne 

uważam, że istnieje i może to wrócić do nas naszym dzieciom i to jest poważna sprawa i uważam, 

jeżeli mamy decydować 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to jest naprawdę bardzo blisko, to, co tam się dzieje to tam 

ludzie blokują drogi, nie wpuszczają tych samochodów ze śmieciami, tam jest ogromny problem. 

Radna Halina Bardadin - no ale jakieś pozwolenie, dostali przecież 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no tak 

Radna Ewa Szydłowska - a dawno było też w Internecie, że w Łosicach jakieś śmieci takie 

przywożono, i gdyby nie to, że tir się przewrócił to by nie wyszło na jaw. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, Łosice też powinniście wiedzieć, jaka 

sytuacja tutaj jest, bo Siedlecką instalację do zamknięcia, tak? I prosta rzecz, Łosice są do 

zamknięcia czyli wtedy, jeżeli będzie do zamknięcia, bo akurat całe szczęście, że my nie jesteśmy w 

tym związku to zamknąć to będzie musiał właściciel, a tam są udziały, i będzie musiał szukać 

pieniądze żeby zrekultywować, milion,  zresztą nie wiem. 

Radna Ewa Szydłowska -  ale tam też nie ma 100% wypełnione pewnie? 



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

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale mówię teraz kto do kogo należy rekultywacja? 

Radna Ewa Szydłowska - to czemu oni teraz są do zamknięcia? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no bo tak, to jest ujęte w planie. Inaczej pani powiem, już też 

powtarzałem. My mieliśmy składowisko do określonego czasu i na określony rodzaj składowania. 

Łosice mieli składowisko większe, nawet mieli pozwolenie zintegrowane. Skończyło się pozwolenie 

zintegrowane na czas, kiedy marszałek ogłaszał plan, zostawił ich warunkowo. Uzyskali pozwolenie 

zintegrowane na kontynuowanie działalności? Nie uzyskali. Stąd jest hasało u nich do zamknięcia i 

teraz albo szukać pieniądze i dostosować do rozbudowy i kontynuować z kimś, nie sami już, albo 

zamknąć, tak jak mówił Państwu u nas. Ale Szanowni Państwo czekajmy i później przyjdzie kara, no 

nie wiem kiedy przyjdzie kara, jeżdżąc po tych instytucjach zapytam.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - zobaczymy co na to odpowiedzą  

Radna Ewa Szydłowska - a jakiej wysokości ta kara? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska-  a skąd my to wiemy? 

Radna Halina Bardadin - pan wójt nie wie czy przyjdzie kara, czy nie. A może panie wójcie mam 

propozycje tak jak żeśmy rozmawiali, może się skontaktować z jakąś inną gminą, która miała ten 

sam problem? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pracownicy mają informacje, prosiłem, dali, rozmawiali 

Radna Halina Bardadin - a jakie decyzje oni podejmują? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale to Szanowni Państwo, zobowiążę zaraz, bo dzisiaj poprosiłem 

tylko o dane, żeby zadzwoniła do firmy i poprosiła w imieniu moim, a jak nie to sam się zwrócę, o co 

pierwszą rzecz? Dokumentację dotyczącą rekultywacji, jakie czynności, jakie zagadnienia, jakie 

koszty, tak? Żeby wiedzieć jaki koszt, bo czy rekultywować, czy sprzedać, to za nas tej decyzji nikt 

nie podejmie Szanowni Państwo. Tak jak Państwo macie tyle wątpliwości 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - mamy wątpliwości, bo nic nie wiemy. 

Radna Ewa Szydłowska – tak. 

Radna Halina Bardadin - ja mówię  panie wójcie, żeby się skontaktować z inną gminą. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to jeszcze będziecie mówić 3 kadencje, że nic nie wiecie. 

Rekultywować, ściągnę podobne opowieści, to trzeba dobrać. 

Radna Ewa Szydłowska - ale wójt mieszka w Łosicach, a my tu zostaniemy ze śmieciem, te ryzyko 

jest bardzo duże. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk-  ja tutaj mieszkam. 

Radna Ewa Szydłowska - gdzie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - więcej tutaj niż tam. 

Radna Ewa Szydłowska- tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Proszę podchodzić do rzeczy odpowiedzialnie i praktycznie. 

Tutaj nawet zaprosiłem, mogę przywieźć tych Państwa, podpytać co ZUO Siedleckie, oczywiście 

jakieś tam reżim jest. Proszę Państwa, Kotuń dlatego tak się stało, że to jest prywatna, tutaj 

Szanowni Państwo no mamy problemy w życiu codziennym nie tylko ze śmieciami. 
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Radna Ewa Szydłowska - to trzeba skończyć temat? 

Radna Halina Bardadin - skończmy już. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, ja tylko powiem jedną rzecz, ja mogę tą firmę już bez tego 

serwisu zaprosić tutaj niech oni opowiedzą o swojej działalności, co robią itd. skąd biorą tak? 

Radna Ewa Szydłowska - czy pan dzisiaj oczekuje od nas jakiejś odpowiedzi w związku z tym? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – nie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, ja tylko powiedziałem, jakie czynności podjąłem. 

Radny Wojciech Baj - jeżeli nawet Siedlce przejmą, to oni i tak przywiozą to, co jest najgorsze. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, to co można składować. 

Radny Leszek Muszyński - no tak, ale to co jest najgorsze. 

Radna Halina Bardadin - oni przywiozą to na co mają pozwolenie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, ale już wiecie dokładnie, nie można 

składować szkła, nie można plastiku, nie można papieru, nie można metalu, nie można trawy, nie 

można obierek itd. popiołu nie można składować. Ja Państwu powiem jedno, w tej chwili biorą 

250,00 zł, za niesegregowane, a jeżeli sprawdzają teraz na instalacji znajdzie się popiół od razu 

podnoszą cenę o 100,00 zł. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - proszę Państwa pan Mateusz zgłosił wniosek o obniżenie 

pensji dla wójta o 2.000,00 zł. 

Radna Ewa Szydłowska - ale może na jaki okres? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - tak konkretnie? 

Radny Mateusz Leszczyński - obniżamy 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - obniżamy tak 

Radny Leszek Muszyński – wynagrodzenie składa się z iluś pochodnych, to obniżamy z czego, z 

zasadniczej? 

Radny Ignacy Janczuk – nie, tam tylko z dwóch rzeczy można obniżać, czy z trzech, ze wszystkiego 

nie. 

Radny Leszek Muszyński - bo musi być z tego co pamiętam na pierwszej sesji cztery i są minimalne 

stawki od do, które muszą zostać.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - tak, panowie jesteście zorientowani czy prawa nie 

złamiemy? 

Radny Leszek Muszyński - są stawki które muszą być utrzymane i teraz od czego odejmujemy? 

Radna Halina Bardadin - słuchajcie, najpierw przegłosujcie, dopiero potem będziecie dyskutować 

Radny Stanisław Maciejuk - uważam, że taki wniosek powinien być na sesji zgłoszony, 

przygotowany pisemnie i już, a nie tak  

Radny Mateusz Leszczyński -  ale to jest wniosek. 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ustnie też można. 

Radna Halina Bardadin - słuchajcie, nie przeciągajcie, głosujcie. 

Radny Mateusz Leszczyński -  głosujmy. 

Radny Stanisław Maciejuk - to uchwałą trzeba chyba przyjąć. 

Radny Mateusz Leszczyński – no właśnie wniosek do uchwały.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no uchwałę później przygotujemy, jak taka wola będzie. Kto 

z państwa jest za obniżeniem dla wójta poborów o 2.000,00 zł? 

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 6, głosów przeciwnych było 5 oraz 

2 osoby wstrzymały się od głosu.   

Wniosek nie przeszedł 

Ad.pkt.7.p.p. Sprawy różne i wolne wnioski 

Radna Ewa Szydłowska - mamy jeszcze wniosek o przygotowanie na komisję jakie były imprezy w 

ubiegłym roku i jaki ich był koszt? Żebyśmy po prostu, bo tam jest, będziemy rozmawiać o tych 

imprezach taki punkt, żeby pracownicy przygotowali takie zestawienie. Żebyśmy ustalili, które 

zostają, które nie. 

Radna Halina Bardadin - i żeby to było takie stałe i nie było zmian, tak, bo jak ustalamy jakąś 

imprezę, a później się robi coś innego. 

Radna Ewa Szydłowska - jedna rzecz i jeszcze druga, dwa wyroki, jeden wyrok Sądu 

Administracyjnego w Opolu, a drugi w Kielcach, że wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, premie i 

nagrody pracowników samorządowych są informacją jawną. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - jeszcze raz 

Radna Ewa Szydłowska - dwa wyroki Sądów Administracyjnych w Opolu i w Kielcach, że 

wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, premie i nagrody pracowników samorządowych są informacją 

jawną. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - proszę Państwa, to ja się gdzieś, jakoś nie doliczyliśmy, nas 

jest dzisiaj 14, tak, bo nie ma pana Wielgórskiego.  

Radna Ewa Szydłowska - no ale jak jest? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - jednego głosu nie policzyliśmy. Mam trzynaście głosów, bo 

jest 6 za, 5 przeciw i 2 osoby się wstrzymały, to jest w sumie 13, a nas jest 14. Jeszcze raz 

gdybyście mogli, żeby nie było wątpliwości. Kto z Państwa jest za obniżeniem pensji, proszę 

podnieść rękę.  

Głosów „za” było 6, głosów przeciwnych było 6 oraz 2 osoby wstrzymały się od głosu. To jest sześć 

na sześć i co teraz? Więc jaka jest teraz decyzja, co robimy? 

Radny Ignacy Janczuk – wniosek nie przeszedł.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – też mi się tak wydaje. 

Radny Leszek Muszyński – nie przeszedł, bo są dwa wstrzymujące.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - Ewa, żebyśmy nie pomieszali, wnioskuje o te imprezy, które 

były i koszty przedstawienie. 
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Radna Ewa Szydłowska - żebyśmy mogli te kwoty, aby na ten rok był jakiś plan, którego będziemy 

się trzymać. Chciałabym też 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- i żebyśmy ustalili jakiś plan 

Radna Ewa Szydłowska - tak, w związku z tym 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - tak, ja też jestem zainteresowana tym  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - doprecyzuje pani jakiego rodzaju imprezy? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – kulturalne. 

Radna Ewa Szydłowska - kulturalne. 

Radna Halina Bardadin - ale to odłóżmy na komisję panie wójcie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, a bo to są imprezy takie 

Radna Ewa Szydłowska - możemy wspomnieć jakie były. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie Szanowni Państwo sprecyzujcie wnioski, bo wydaje pieniądze 

wójt w różnej formie i dodaje 1.000,00 zł i 1.500,00zł i 500,00zł i 20.000,00zł to są wszystko imprezy 

kulturalne, które odbywają się na terenie gminy, czy Dzień Kobiet czy inne 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no na Dzień Kobiet wójt złotówki nie wydał. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - kiedy? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - w ubiegłym roku 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie było wydane pani Aniu?  

Radna Ewa Szydłowska- ale impreza była i były zaproszone panie z gminy, to też powinno być takie 

coś zawarte, że 0 zł, impreza była gminna. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- no nie wiem, ja tylko powtarzam. To sprecyzujcie, bo na przykład 

dawałem  

Radna Halina Bardadin - ale organizatorem było stowarzyszenie i wójt 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – wójt z racji tego, że w wójtowej świetlicy 

Radna Ewa Szydłowska - czy organizatorem był wójt? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - chociaż tak jak mówiłam 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja nie wiem, a wójt dołożył do Torzewskiego  

Radna Halina Bardadin - jak to dołożył? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no dołożył 10 czy 15 no 

Radna Halina Bardadin- ile? Ile wójt dołożył? 10 czy 15 tysięcy, koncert kosztował 12, w tym 6 

rzekomo sponsor 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- darowizna przecież jest w budżecie, sami widzieliście.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jest w budżecie zapisane  
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Radna Ewa Szydłowska - dobrze, wniosek gdzie organizatorem był Urząd Gminy? doprecyzowane 

czy nie? Czy jeszcze bardziej? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – organizatorem, czy nawet sponsorował? 

Radna Ewa Szydłowska -  i sponsorował i organizował 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no o to mi chodzi tylko. 

Radna Ewa Szydłowska – doprecyzowane? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to trzeba, aż godzinę o tym rozmawiać. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - i drugie? 

Radna Ewa Szydłowska - i drugi to był wniosek, tylko dwa wyroki Sądów Administracyjnych, które 

mówią, że wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, premie i nagrody pracowników samorządowych są 

informacją jawną. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to pani mi poda jaki numer tego wyroku. 

Radny Stanisław Maciejuk - po to potrzebny prawnik. 

Radna Halina Bardadin - ale prawnik wyraził swoją opinię. 

Radny Ignacy Janczuk - po prostu jest stwierdzone już dawno. Po prostu na następnej sesji jak nie 

będzie tych danych, to składamy odpowiednie pisma dalej. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ja bardzo proszę panie wójcie, proszę żeby nie generować 

konfliktów, tylko jeżeli radni proszą o jakieś informacje, które są jawne to przedstawiać to w takim 

regulaminowym czasie, żeby tego nie przeciągać, żebyśmy do tego nie wracali, bo my się 

zajmujemy czymś czym w ogóle nie powinniśmy się zajmować. 

 Radna Halina Bardadin – oczywiście. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - potwierdzam pani zdanie, bo teraz trzeba pracowników prosić, i 

zajmować czas, na właśnie odpowiedzi, wyjaśnienia, szukania po teczkach, a rozliczanie czy 

inwestycji, czy nadawanie bieg nowym sprawom. 

Radna Ewa Szydłowska - z czego to wynika panie wójcie? 

Radny Mateusz Leszczyński - ale ja widzę, że pan na siłę nie chce nam tego przedstawić.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - każda rzecz, która jest to trzeba przecież ją zlecić. 

Radna Halina Bardadin - ale wniosek jawny składali dawno 

Radny Ignacy Janczuk - cały problem jest w panu, w nikim innym, czy pan to widzi? 

Radny Mateusz Leszczyński - pan robi wszystko aby nam tego nie pokazać, kto ile dostał, tak z tego 

wychodzi  miesiąc czasu, a pan dalej nie chce nam przedstawić danych. 

Radny Ignacy Janczuk - niech mi pan wierzy, że są jeszcze dwie instancje które to wyjaśnią, jeżeli 

pan będzie dalej w ten sposób  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, oczywiście jest jeszcze WSA  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - panie wójcie proszę przygotować, żeby tego nie przeciągać, 

to jest informacja jawna, wszyscy mają prawo to wiedzieć. I jeszcze jedno podanie mamy. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jeżeli dam imiennie listę od początku do końca, ja nie wiem 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ja nie chce imiennie proszę pana, pan wie, zna przepisy, w 

jakiej sferze ma pan się poruszać. 

Radna Ewa Szydłowska - już ja mówię, nie można podawać samych kwot bez uzasadnienia, bo to 

rodzi spekulacje. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - samych kwot, bez? 

Radna Ewa Szydłowska - bez uzasadnienia kto otrzymał. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no to takie wyrywki, co sąd to inny wyrok, tak? 

Radna Halina Bardadin - Elwira czytaj podanie bo my stąd nie wyjdziemy. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - pan wójt przygotuje na 27 te informacje 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, nie, szanowni Państwo 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - jak to nie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dzisiaj jest 21, sesje mamy 27 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - na 27 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale mamy samą komisję czy komisję i sesję? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - komisję i sesję 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dobrze. 

Radny Mateusz Leszczyński - tylko jeszcze zastrzegam wszystkich, którym pan wypłacił, szkoły i 

urzędy, żeby nie było 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - dobrze proszę Państwa jeszcze tylko podanie mamy p. 

Danuty Harasimiuk z dnia 7 stycznia 2016 r. w spawie naprawy drogi gminnej. Podanie stanowi 

załącznik do protokołu. 

Radna Halina Bardadin - czyli tam do końca nie została zrobiona, ile tam zostaje ten odcinek? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo była inwestycja robiona wcześniej od tej drogi 

poprzecznej w ta stronę, tam gdzie był największy ubytki, to się wszystko połączyło. Zostało w tej 

chwili u Państwa tam asfalt, tam było raz uzupełniane, to jest od tej drogi do Państwa budynku. 

Radna Ewa Szydłowska - panie wójcie, no ale niech mi pan wytłumaczy jak jest robiona droga, która 

ma jakiś tam numer i to się robi tak kawałek? A dalej zostają dziury? 

Radny Stanisław Maciejuk- no dalej tam też jest droga, tylko akurat oni tam mieszkają, chcą do 

siebie, bo tam nie ma  sensu remontować drogi do tych zakładów kredowych. 

Radna Ewa Szydłowska - a jeżeli ktoś tam, ma działkę i chce zamieszkać w przyszłości to co 

wtedy? Są inne działki wzdłuż drogi?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - rolne 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to znaczy jeżeli chodzi o działki rolne to jak najbardziej, 

jeżeli chodzi o budynki to Państwo Harasimiukowie tam mieszkają. To jest kwestia tego, że my nie 

znamy swoich dróg. 



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

 

Radny Wiesław Maciejuk - ale ja tam jeździłem i patrzałem. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no i co? 

Radny Wiesław Maciejuk -  fatalnie 

Radny Mateusz Leszczyński - tam jest masakra, dziura na dziurze. 

Radny Wiesław Maciejuk - tam nie ma sensu kłaść nowego chodnika, chociaż te dziury, ubytki 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- panie wójcie to musimy połatać destruktem 

Radna Ewa Szydłowska – musimy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo było łatane, nie wiem, bo nie jeździłem teraz, 

ale łataliśmy. Tam ubytki są po metrze, półtora szerokości, takie duże. Tam jak była firma, coś robiła 

to ona to normalnie podwójnie utwardziła, raz smołą grysem, drugi raz smołą i grysem i do tej pory 

się trzymało, te 3 czy 4 lata, tak? Teraz trzeba wrócić, pytanie czy to smołą z worka 15 kg da 

naprawić, czy to trzeba to po prostu już trzeba kłaść normalnie całą szerokość. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a jaka jest długość tego? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 100-200 m. 

Radna Zofia Marczuk- więcej 300-400. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no bo musimy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tamta droga jest piaszczysta, tam jest Szanowni Państwo, to jest 

szeroka, tam na zakłady, tam pod spodem leży kostka taka gruba. 

Radna Ewa Szydłowska - ale to jest droga gminna, tak? jak coś się wydarzy to gminę posądzą o to. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale co się wydarzy? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - słuchajcie Państwo ja zaproponuje w tej chwili nie będziemy 

reperować ze względu na 

Radna Ewa Szydłowska - no tej w chwili nie 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale możemy Państwu odpisać, że te dziury przynajmniej tak 

na wiosnę 

Radny Ignacy Janczuk - tak na wiosnę trzeba zrobić 

Radna Ewa Szydłowska - taka masą, tak jak jest droga asfaltowa 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo ta masa to jest do ubytków likwidacji, wyślę 

grupę, każę do ubytków który ma promień 20-30cm, jak tam będą ubytki o metrze szerokości, bo 

tam takie były 

Radny Stanisław Maciejuk – dwa są duże.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale to co tego destruktem nie da się zrobić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- na zimno, bo jak oni jadą to jadą normalnie smołą gorącą i na to 

rzucają takie drobne kamieniuszki, tak to było zrobione te 3 czy 4 lata temu, bo tam się nie dało tymi 

woreczkami rozgarnąć, bo worek jest dobry tylko na załatanie dołka 



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

 

Radny Wojciech Baj - to może nie tym workiem, tylko poprosić z drogówki  co remontują niech oni to 

zrobią, na gorąco. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Radny Stanisław Maciejuk - bo inaczej tam się nie da 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a następne koszty,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to trzeba będzie wydać. 

Radna Ewa Szydłowska - ile?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo powiem Wam jedno, pani poszła. Pani 

Bardadin, łącząc Popławy z Wyrzykami smołowaliśmy w 2014 r. Nie wiem ile tam było 200-400 m, 

wiem że smołowanie kosztowało nas w granicach 5.000,00 zł czy 8.000,00 zł i to nie będzie wydatek 

bieżący 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - jak Państwo uważacie odpisujemy Państwu, że na  wiosnę 

jak już będzie to logiczne to naprawienie, dobrze. 

Radny Ignacy Janczuk- tylko żeby nie zapomnieć o tym 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – tak żeby później nie zapomnieć zrobić.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Elwira 

Hulińska zamknęła obrady XXIII Sesji Rady Gminy o godzinie 12:25. 

 
 
 
Protokołowała                                                                                              Przewodniczyła 
 
Marzena Gromysz                             Elwira Hulińska 

 
 

  




