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PROTOKÓŁ NR XXV/2016 

z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 29 marca 2016 roku w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Elwiry Hulińskiej – 

Przewodniczącej Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - witam Państwa bardzo serdecznie, panie redaktor, panią 

skarbnik, pana wójta, pana dzielnicowego, pana Dariusza Wojcieszuka z firmy WOKAS. Otwieram 

XXV Sesję Rady Gminy w Starej Kornicy z następującym porządkiem obrad. Chciałabym od razu 

zmienić, ponieważ mamy pana Wojcieszuka, żeby nie czekał, tylko na początku obrad od razu 

wysłuchamy.  

   1.   Otwarcie sesji. 

 2.   Przedstawienie porządku obrad. 

   3.   Przyjęcie protokołów Nr XXI, XXII, XXIV. 

   4.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

   5.   Analiza bezpieczeństwa na terenie Gminy Stara Kornica.  

   6.   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy 

za 2015 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

   7. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Stara Kornica z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny w 2015 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań. 

   8.  Sprawozdanie z realizacji „ Programu współpracy Gminy Stara Kornica z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2015 

r.” 

   9. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 r. 

   10. Podjęcie uchwał w sprawie : 

  - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019, 

  - zmiany w budżecie gminy na 2016 r., 

  - wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia 

wychowawczego, 

   - wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku  

o jego dofinansowanie  na zadanie pn. „Budowa instalacji kolektorów słonecznych i ogniw 

fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Stara Kornica oraz na budynkach użyteczności 

publicznej” w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

  - wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku  

o jego dofinansowanie  na zadanie pn. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w 

miejscowości Wólka Nosowska wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stara Kornica” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, 

typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, 

  - wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

Nr 442/2 położonej w Starej Kornicy, 

  - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, 

  - ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kornica. 

   11.  Wnioski i  interpelacje radnych. 

   12.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

   13.  Sprawy różne i wolne wnioski. 
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   14.  Zamknięcie obrad sesji.         

Wszyscy radni byli „za” proponowanym porządkiem obrad.                                        

Ad.pkt.3.p.p. Przyjęcie protokołów Nr XXI, XXII, XXIV. 

Protokoły z ostatnich sesji były wyłożone do wglądu. „Za” przyjęciem protokołów było 11 osób, 

przeciw 0, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - witam Państwa bardzo serdecznie. Nie 

chcę zabierać zbyt cennego czasu, więc powiem tak w skrócie. Temat jest Państwu już znany. 

Firma WOKAS zamierza rozszerzyć koncesję na terenie miejscowości Wyrzyki. Mamy już tam 

odpowiednią ilość gruntów zakupioną. W środku między naszymi gruntami jest droga gminna, która 

prowadzi do tych działek, które my wykupiliśmy. W związku z tym wystąpiliśmy do pana wójta z 

prośbą o odkupienie, czy ewentualnie zamianę fragmentu drogi gminnej, która dla nikogo innego 

nie będzie potrzebna, a my ją możemy wykorzystać jakby rozszerzając koncesję. Mapki chyba 

Państwo otrzymaliście. Droga gminna biegnie, tu jest ten staw, taki duży zbiornik wodny, stara 

kopalnia.  W tą stronę chcemy rozszerzyć koncesję, a fragment drogi głównej jest tutaj w środku. 

Nie jest nam powiedzmy do szczęścia niezbędna ta droga, ale proszę zauważyć, że jeżeli byśmy ją 

wykupili i wyeksploatowali tą część, to zbiornik będzie jakoś wyglądał, a tak zostanie fragment 

drogi. Z dokumentacji geologicznej, którą mamy, tak naprawdę na 2/3 drogi jest torf. Nasza 

propozycje jest taka, ponieważ nie może być chyba z tego co pan wójt powiedział odkupiona droga, 

tylko gmina może ewentualnie zamienić. Zaproponowaliśmy naszą działkę przylegającą do drogi 

gminnej o powierzchni większej niż ta działka, którą tutaj byśmy ewentualnie odkupili, czy otrzymali 

na zasadzie zamiany. Kwestia tylko jakby oceny z Państwa strony i zaopiniowania, bo wiadomo, że 

żeby doszło do transakcji musi być zrobiona wycena przez rzeczoznawców, zarówno tej części 

działki, drogi, którą byśmy brali, czy otrzymali od gminy na zasadzie zamiany i oczywiście nasza 

musi być też wyceniona. Także, to już jakby od Państwa decyzji zależy, ale wydaje mi się, że dla 

nikogo ta droga nie będzie potrzebna. Jeżeli powstanie kiedyś zbiornik to dużo lepiej będzie 

wyglądać jeżeli będzie cały, a nie w środku drogą, ale jeżeli Państwo się nie zgodzą, to też 

przeżyjemy. Także tylko tyle, bardzo dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - panie Darku, ja to tylko powiem tak, że my 

przedyskutowaliśmy już tą sprawę i wszyscy radni, zgodziliśmy się co do tego, że jesteśmy za tym, 

aby Państwu tą drogę sprzedać, czy zamienić, ale czekamy na propozycje z Państwa strony. Nie 

chcemy utrudnić Państwu życia, bo my znamy sytuację. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - my za bardzo nie możemy proponować, bo 

to rzeczoznawca musi wycenić. Biorąc jakieś ceny uśrednione. Ja nie spodziewam się, proszę 

Państwa, my też nie zapłacimy nie wiadomo ile za to, bo mówię, nie ma tutaj jakiegoś super 

pokładu torfu i bez tego też przeżyjemy. Więc jeżeli Państwa oczekiwania są jakieś bardzo 

wygórowane, to po prostu temat zostawimy. My nie bardzo chcemy zostawiać w środku, żeby to źle 

nie wyglądało, zawsze staramy się, by te zbiorniki jakoś robić w miarę kształtne, ale jeżeli tutaj nie 

uda się dogadać, podejrzewam, że najtrudniej jest mówić za rzeczoznawców, ale wyceny nie będą 

jakoś bardzo rozbieżne, ponieważ tamta działka, którą my chcemy Państwu zaproponować, to też 

jest fragment złoża torfu. Więc rzeczoznawca jeżeli będzie wyceniał też uwzględni, że tam jest torf i 

tu jest torf. Nie spodziewałbym się bardzo dużych różnic. Także, tak to wygląda. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to ja rozumiem, że poczekamy na wycenę rzeczoznawców. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - Państwo musicie zaakceptować, bo chyba 

pan wójt, aby rozpocząć procedowanie musi mieć zgodę Państwa. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, bo to jest jeszcze sytuacja tego rodzaju, Szanowni Państwo, 

to są nieruchomości Państwa, wycena powinna być dokonana i zlecona przez właściciela, tak? 

Przez właściciela, bo to nie jest moja własność. Ja mogę zlecić dokonanie tych czynności jako 

właściciel, no tutaj kwestia właśnie zlecenia wyceny, a ponieważ obowiązuje tam plan 

zagospodarowania przestrzennego to nie może być tam sprzedaży, może być zamiana i w tym 

kierunku byśmy szli. A tutaj wycena, to kwestia omówienia po czyjej stronie będzie. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS – ponieważ 3 lata temu robiliśmy wycenę 

wszystkich gruntów, więc część tych gruntów 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - podlegała wycenie 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS – ta działka też była wyceniona, do 

zabezpieczenia, do banku było nam potrzebne i była taka wycena robiona, więc tamto mamy. 

Radny Ignacy Janczuk – a jaka była tak mniej więcej tamta wycena. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - w granicach myślę trzydziestu paru tysięcy 

za hektar. Ponieważ to było wyceniane z tego co pamiętam metodą dochodową, więc brane były 

zasoby, jakie tam są zasoby, a tutaj niestety na Wyrzykach nie ma w tych regionach rewelacji. 

Radny Leszek Muszyński - musi pan, że tak powiem zrozumieć, że ta działka po tej drugiej stronie 

nam też niewiele co daje, bo będziemy mieli jedną małą działeczkę, a tutaj póki co, że tak powiem 

dla WOKAS-u bardziej zależy na kupnie tej drogi, z tego względu, że będziecie kopali tutaj 

całościowo, no i z naszej strony zależy nam żebyśmy odsprzedali i jeszcze w formie jakiegoś 

bonusu otrzymali więcej niż tylko tą działkę którą proponujecie. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - ja też chciałem to kupić tylko, że pan wójt 

powiedział, że nie ma możliwości kupna, musi być zamiana i szukaliśmy czegoś odpowiedniego, 

tylko dlatego. Też nie chcemy się tamtego pozbywać, bo jest też trochę torfu na tej działce. Ale 

proszę Państwa nawet, gdyby była wycena tej działki, która należy do gminy jest około 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 0,13 ha 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - 0,13 ha, tak, mówię. Dla nas tak naprawdę 

jest mniejsza część 2/3 jest potrzebne, czyli 0,9 ha, ale dobra dzielimy, żeby nie zostawiać tutaj 

żadnych fragmentów, bo to do niczego nie jest nikomu potrzebne. Nawet gdyby była  cena 

powiedzmy tak maksymalna 60 tys, to jest 7.800 zł. 

Radny Wojciech Baj  - w którym miejscu ta działka się znajduje? 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - to jest proszę Państwa droga z Popław. 

Popławy-Wyrzyki, asfaltowa. To przylegające tutaj do drogi, tuż przed rzeką. Jest taki pas 0,19 ha. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to ja rozumiem, że ponad te pieniądze o których pan nam 

mówił w tej chwili, to nic nie zaproponujecie. Mówimy o jakiej kwocie, 7.800,00 zł? 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - nie, braliśmy pod uwagę sam zakup, tak, to 

jest taka kwota. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tej 0,13 ha?  

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - tej 0,13 ha, tak. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a w jakiej odległości od drogi firma nie może wydobywać? 
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Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - 6 metrów. Z jednej 6 metrów i z drugiej 6 

metrów. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - i droga ma szerokość ile, 3 metry? 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - nie, droga jest 4 metrowa. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czyli 0,14 ha. 

Radny Mateusz Leszczyński - czyli automatyczne Państwo nie mogą ok. 0,70 ha działki, 6 metrów 

z tej i z tej strony. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - 6 metrów z jednej i 6 metrów z drugiej 

strony. 

Radny Mateusz Leszczyński - plus 4 metry drogi? 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - tak. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – 14 metrów.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a długość ile? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - może ktoś z Państwa ma pytania?  

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS -16 razy 200 to jest 0,32 ha, 0,33 ha, także 

jeżeli nawet tak licząc, no to mówię. 

Radny Ignacy Janczuk - to znaczy, tak jak przewodnicząca już wspomniała, my już się z 

dokumentacją zapoznaliśmy i nie mamy nic przeciwko temu, żeby załóżmy tą działkę dla Was 

przekazać, ale załóżmy taka zamiana dla nas nic nie wnosi, bo na przykład ta działka jest dla nas 

nie potrzebna, bo tak, ona jest wąska, to nie jest jakaś działka. No po prostu ona dla nas jest 

zbędna. A druga sprawa Państwo ją macie tam przy drodze gminnej i też musi być strefa buforowa 

i nie możecie kopać do samej drogi. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - tak, 6 metrów. 

Radny Ignacy Janczuk - czyli Wam też już zostaje mało tego do kopania i my nic przeciwko temu 

nie mamy, dla Was ta droga bardzo tutaj wam pomoże 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - proszę pana, my sobie radzimy. 

Poradziliśmy sobie w Rudniku z działką w środku którą nie chciał sprzedać właściciel, po prostu to 

się omija i trudno.  

Radny Ignacy Janczuk – ale straty 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - nie, to nie jako straty, tak naprawdę chodzi 

o ten zbiornik żeby jakoś wyglądał, bo to ile tam jest tego torfu to wcale nie jest istotne, a to jest 

droga gminna więc będziemy sobie też jeździli i wykorzystywali drogę gminną do wywozu torfu. 

Radny Ignacy Janczuk - to znaczy nam nie chodzi może o nie wiadomo jakie pieniądze 

przerażające, nie, tylko o normalne. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - dobrze, a jaka jest Państwa propozycja, bo 

ja swoją przedstawiłem. 
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Radny Mateusz Leszczyński - my rozmawialiśmy, zamienić działkę jeszcze z dopłatą do gminy, w 

ten sposób. 

Radna Halina Bardadin - ale to wyjdzie z wyceny ta różnica. 

Radny Mateusz Leszczyński - no właśnie, wyjdzie z wyceny. 

Radny Ignacy Janczuk – z wyceny nie wyjdzie, bo skoro ta jest torfowa i ta jest torfowa. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS -  ale torfu jest mniej generalnie. 

Radny Mateusz Leszczyński - zamienić to z Państwem, ale jeszcze z dopłatą do gminy. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - właśnie oczekuje jaka jest Państwa 

propozycja. 

Radny Mateusz Leszczyński - trochę się nie przygotowaliśmy. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS -  czy po prostu zdać się tutaj dalej na 

rzeczoznawcę i po wycenie tak, to też ich sprawa, bo wiecie Państwo, że zmienia się ustawa od 1 

maja, więc, tak naprawdę nawet już niektórzy rolnicy nie będą mogli kupić gruntów. Więc gdybyśmy 

mieli działać, to już trzeba było zacząć działać. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ja powiem tak, że my mamy taką samą albo podobną 

sytuację z OMYA, gdzie sprzedawaliśmy dla nich drogę i też nie była ona dla nas zbędna, tylko dla 

nich potrzebna, gdzie wycena była panie wójcie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to jest odcinek i wielkość drogi 0,20 ha i została wyceniona na 

35.500,00 zł. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - więc jakieś porównanie mamy. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - proszę Państwa, torf, a kreda to jest co 

innego. Wiecie Państwo jakie tam są zasoby, a jak przy torfie, jak jest miąższ 1,5 m        do 2 m, to 

można sobie policzyć jak jest torfu, a jaki jest kredy, gdzie jest 100 m, to po prostu nie dokopią się, 

ale do 25 dokopią się. Więc to całkiem inaczej się liczy i rzeczoznawca robiąc wycenę bierze pod 

uwagę zasoby, bierze to ile torfu można wydobyć, a ile kredy, całkiem inaczej, znaczy jeżeli  chodzi 

o takie pieniądze to na pewno my zapłacimy. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - rozumiem, że na takie pieniądze nie mamy co liczyć?  

Radna Halina Bardadin - słuchajcie Państwo może spójrzmy inaczej, mamy drogę w środku, po obu 

stronach są działki nie nasze, czy my tą drogę w jakiś sposób wykorzystujemy? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale Halina, my cały czas mówimy o tym, że my jesteśmy za 

tym aby ją sprzedać. 

Radna Halina Bardadin - ona jest bo jest, więc my z tego nie korzystamy i ta droga tak naprawdę 

nigdzie nie prowadzi, więc nie powinniśmy utrudniać, tak mi się wydaje. 

Radny Leszek Muszyński – mi się wydaje, że powinniśmy poczekać do tej wyceny. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czasu jest mało. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale my nie utrudniamy, my negocjujemy. 
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Radny Ignacy Janczuk - słuchajcie, my na razie nic nie utrudniamy, my chcemy jak najbardziej się 

zamienić, tylko widzę z mowy pana, że jest tak troszkę, my nie chcemy dużych pieniędzy, nie 

wiadomo jakich, kosmicznych, tylko po prostu, jeśli płacicie za hektar jakieś pieniądze, ja nie wiem 

jakie, bo nie jestem w temacie, czyli tu też powinniście to wykupić za podobne pieniądze. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - średnia cena wykupu z tych ostatnich to 

była pewnie w granicach trzydziestu paru tysięcy, średnia cena z wyceny za hektar. 

Radny Ignacy Janczuk - skoro jest taka kwestia ustawowa, że nie można tego sprzedać, bo nam 

najlepiej  sprzedać, bo nam ta działka co pan proponuje jest tak jakby zbędna, a nawet kłopotliwa z 

czasem. Ona nie jest, jakby była gdzieś koło wsi, czy gdzie, i chodzi o to, że tą działkę, tą drogę od 

nas odkupujecie za pieniądze, które są wycenione przez rzeczoznawcę, a działka przechodzi jako 

bonus ze względu 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - bo nie można inaczej. 

Radny Ignacy Janczuk - czyli my nie chcemy nie wiadomo jakich tam pieniędzy, rzeczoznawca 

wyceni tą działkę. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS – myślę, że jest to jakby do zaakceptowania, 

zostaje jedna kwestia rzeczoznawcy, rzeczoznawca ją wyceni 

Radny Ignacy Janczuk - mówię dla nas ta zamiana nie jest potrzebna, tamta działka będzie 

stwarzała kłopot, chyba że później zmienią się przepisy i gmina to po prostu sprzeda, albo  

wydzierżawi na łąkę, czyli tutaj nie ma z naszej strony jakiś sprzeciwów przeciwko temu, tylko 

żebyśmy się zrozumieli.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - i absolutnie nie chcemy utrudniać, bo znamy sytuację. 

Radny Ignacy Janczuk - szanujemy każdą firmę która działa i to jest bardzo przyjazne dla każdej 

gminy, ale też nie możemy tak po prostu rozdawnictwem się zajmować, bo musimy dbać o finanse. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - dziękuję, że jest takie Państwa stanowisko i 

myślę, że trzeba to zostawić w rękach rzeczoznawcy dalej i tyle. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - wrócimy do tematu jak będzie wycena. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - jak będzie potrzeba to ja przyjadę. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a ile będzie kosztować wycena rzeczoznawcy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 800 zł, 1000 zł, 600 to zależy, w tych granicach około tysiąca 

złotych. Wycenie podlegają dwie działki, czyli razy dwa. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - tyle tylko, że tamta to po naszej stronie 

wycena. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no tak. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - koszty rozdzielimy, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radny Ignacy Janczuk - czyli tą działkę wy od nas kupujecie, za wycenę dla rzeczoznawcy, czyli 

załóżmy tak jest ta wycena, a tamto przekazujecie tak jakby w formie bonusu, coś w tym stylu, no 

może nie trzeba jej wyceniać, nie? Może ja źle mówię w formie bonusu 
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Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - być może, że nie trzeba będzie naszej 

wyceniać. 

Radny Ignacy Janczuk - wypełni pan formalności prawne. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no, ale w takim wypadku, ja bym proponowała aby ta 

wycena była jednak po Państwa stronie i koszty wyceny, bo to tylko jedna ta działka będzie. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - dobrze nie ma problemu. A kwestia tego 

podziału? Bo tu jeszcze podział musi być wcześniej, plan zrobiony tak, przed wyceną. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - proszę Państwa możemy się też tak 

umówić, żeby nie było problemu i nadać bieg sprawom, to za podział my zapłacimy, tylko byśmy 

później rozliczyli po połowie przynajmniej, tak? Bo podział powinien być po stronie sprzedającego, 

więc tyle tylko żeby nadać bieg sprawom, później przy tym rozliczeniu jakby końcowym, u 

notariusza 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no wszystko dobrze, ale jeżeli się okaże, że wycena będzie 

w takiej kwocie, że rady nie będzie satysfakcjonować. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- a poniesione koszty? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a koszty w tym wypadku, żebyśmy potem nie mieli 

niedomówień. To potem koszty dzielimy na pół, w takim wypadku. No bo może tak być, że jednak 

radni się wypowiedzą, że to jest za niska kwota. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - dobrze, też na to się zgadzam. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - czyli sentencja jest taka. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - rozpoczynamy procedurę 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - rozpoczynamy procedurę, Państwo wyceniają po swojej stronie 

0,19 ha, ja zlecam wycenę. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - nie no, Państwo nie wyceniają, wójt nie słucha. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -  wyceniamy 0,13 ha 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - najpierw robimy podział. 

Radny Ignacy Janczuk - na ich terenie leżą 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - a ta wycena prawdopodobnie gdzieś jest 

sprzed 3 lat, jeżeli będzie Państwu potrzebna, ale nie będzie takiej potrzeby. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - jeszcze, tutaj pan wójt podpowiada, bo nie może być tak, 

że nie może być niewyceniona ta druga działka. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - muszą być, bo one nie są identyczne, nie może być zamiany, bo 

nie są one tej samej wielkości 0,13 ha, ta i ta musi być wyceniona jedna i druga. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - to nie ma problemów, płacić za 

rzeczoznawcę to wyceni dwie działki. 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - i ten podział przy ewentualnym nie dogadaniu się, koszty 

tego podziału i wyceny dzielimy na pół. Bardzo dziękujemy. 

Pan Dariusz Wojcieszuk przedstawiciel firmy WOKAS - bardzo Państwu dziękuję, miłego dnia. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – dziękujemy.  

Ad.pkt.5.p.p. Analiza bezpieczeństwa na terenie Gminy Stara Kornica 

st. asp. Sylwester Wyczółkowski – jestem dzielnicowym na terenie gminy Stara Kornica od 10 lat, 

moje nazwisko Wyczółkowski Sylwester stopień starszy aspirant. Przedstawię analizę stanu 

bezpieczeństwa za 2015 rok. Oceniając stan bezpieczeństwa Gminy Stara Kornica należy 

stwierdzić, iż w 2015 roku zaistniały 43 zdarzenia przestępcze i ujawniono 36 wykroczeń. Rejon 

Gminy Stara Kornica obsługiwany jest przez jednego dzielnicowego, wspierającego przez 

funkcjonariusza ruchu drogowego, zespół kontroli interwencyjnej oraz prewencję kryminalną. Celem 

zabezpieczenia ewentualnym zjawiskom kryminalnym i patologiom społecznym, staram się dotrzeć 

do każdej rodziny, rozpoznać problemy oraz prowadzić pogadankę na temat prawidłowego 

zabezpieczania mienia oraz w razie potrzeb udzielać porad prawnych. W 2015 roku kontynuowano 

ubiegłoroczną kampanię „stop włamaniom”, „bezpieczny senior” oraz „stop kradzieżom 

samochodów”, prowadząc  działania „bezpieczne wakacje” oraz „bezpieczne ferie”. W 2015 roku 

odnotowano przestępstwa: kradzież mienia 8, kradzież z włamaniem 3, wypadki drogowe 2, 

uszkodzenie mienia 4, bójki i pobicia 2, nietrzeźwi kierujący 4, znęcanie się nad rodziną 4, 

uszkodzenie ciała 1,  oszustwo 5,  groźby 5, przywłaszczenie mienia 2 i inne 3 w tym narkotykowe. 

Wykroczenia: zakłócanie ładu i porządku publicznego 1, kolizje drogowe 2, kierowanie po spożyciu 

alkoholu 3, uszkodzenie mienia 6, kradzieże 10, niezachowanie należytej ostrożności przy 

trzymaniu zwierzęcia 1, nieobyczajny wybryk 3, inne wykroczenia 10. Tyle z mojej strony, 

ewentualnie, jeżeli Państwo macie pytania, bardzo proszę. 

Radny Ignacy Janczuk - a jak tak na przestrzeni kilku lat, jak pan tutaj jest to się poprawia tak 

troszeczkę? 

st. asp. Sylwester Wyczółkowski - z tego co się orientuje mamy tendencję spadkową przestępstw i 

tendencje spadkową wykroczeń. Co mogę od siebie apelować, prawda, odnośnie zabezpieczania 

mienia przed kradzieżą. Ja jestem jako dzielnicowy, chodzę do ludzi, nie wiem z dokumentami, 

doręczam pisma, robię wywiady. Jest tak, że wchodzę na posesję, a piła Stihl stoi na schodach, 

drzwi zamknięte do domu i to czyni dla złodzieja okazję, i bardzo apeluje tutaj do lepszego 

zabezpieczania mienia przed kradzieżą. 

Radna Ewa Szydłowska - panie dzielnicowy, a jeszcze tutaj u nas była ankieta i jakie postępy? 

st. asp. Sylwester Wyczółkowski - tak, w chwili obecnej powstaje mapa zagrożeń naszego terenu. 

Na tej mapie zagrożeń, będą wyświetlane przestępstwa, jak i również wykroczenia, co będziemy 

mogli jak mieszkańcy i policjanci analizować liczbę przestępstw, liczbę wykroczeń i celem 

ewentualnie zapobieżenia takim zjawiskom. Będziemy kierować środki w celu zapewnienia ładu i 

porządku publicznego w danym rejonie. 

Radny Leszek Muszyński - jeszcze było wspomniane odnośnie narkotyków. Chciałbym się 

dowiedzieć jak na terenie gminy jest z tymi narkotykami, jest jakaś sieć? 

st. asp. Sylwester Wyczółkowski - na te pytanie może powiem tak, że teren powiatu łosickiego nie 

jest terenem wolnym od narkotyków. Moim zdaniem, teren gminy Kornica jest bezpiecznym 

terenem. 

Radny Leszek Muszyński – jakieś pogadanki w szkołach? 
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st. asp. Sylwester Wyczółkowski - w szkołach były prowadzone prelekcje. Ja jako dzielnicowy 

jestem co najmniej raz w miesiącu w szkole, rozmawiam z nauczycielami, tutaj jeżeli jestem na 

przerwie to też widzę nauczycieli kilkanaście metrów oddalonych od siebie, że dyżurują na 

przerwie. 

Radny Piotr Niedźwiedziuk – ataków terrorystycznych też się nie spodziewamy? 

st. asp. Sylwester Wyczółkowski  - na te pytanie nie udzielę odpowiedzi. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – a jak nasza gmina wygląda w porównaniu z innymi 

gminami w powiecie? 

st. asp. Sylwester Wyczółkowski - powiem szczerze, nie jest źle, naprawdę, nie ukrywam są 

mniejsze gminy od naszej gminy i tam z racji, że jest mniej mieszkańców wypadają lepiej, ale nie 

powiem, jest prawie w czołówce. 

Radna Ewa  Szydłowska - panie dzielnicowy, a ile było jazdy po alkoholu u nas? 

st. asp. Sylwester Wyczółkowski -  chodzi o kierowanie w stanie nietrzeźwości, tak? 

Radna Ewa  Szydłowska – tak. 

st. asp. Sylwester Wyczółkowski - nietrzeźwi kierujący 4 i aż o 4 za dużo, moim zdaniem. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - zgadzamy się z tym, proszę bardzo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę Państwa, tak jak tutaj, pan dzielnicowy mówi na 

spotkaniach są podawane ewidencje, tych wszystkich zdarzeń, statystyczne i ilościowe i faktycznie 

proporcjonalnie do ilości mieszkańców. Tu trzeba powiedzieć, że ilość zdarzeń może nie rośnie, ale 

wykrywalność jest coraz większa także, że tak powiem służby prewencyjne interweniują i to 

wywiera określony skutek, jednocześnie są wykrywani sprawcy. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ja mam jeszcze jedno pytanie, bo słychać coraz częściej o 

powrotach posterunków do gmin, a jak pan się do tego odniesie? 

st. asp. Sylwester Wyczółkowski - z tego co się orientuję to ten temat był na debacie. Wypowiadał 

się komendant na ten temat. Podejrzewam, że to też jest może opisane w gazecie na temat tych 

posterunków. To nie leży w moich kompetencjach, żeby udzielać odpowiedzi na to pytanie. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a jak pan uważa, czy na przykład bezpieczniejsza byłaby 

nasza gmina, gdyby tu był posterunek u nas na miejscu? 

st. asp. Sylwester Wyczółkowski - bardziej pytanie do mieszkańców. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a czy panu byłoby łatwiej pracować gdyby pracował pan u 

nas? 

st. asp. Sylwester Wyczółkowski - dojazd z Komendy Miejskiej Policji w Łosicach do Kornicy to jest 

kwestia 10 minut. Ja zazwyczaj mam 8 godzin służby, poświęcam 7,5 godzin na terenie gminy. 

Radny Leszek Muszyński - codziennie pan pracuje? 

st. asp. Sylwester Wyczółkowski - tak, wie pan ja mam tak samo te dni wolne i pracuje na nocach, 

jestem i za dnia. Jeżeli jestem na służbie staram się dotrzeć do każdej miejscowości, żeby 

mieszkańcy mnie widzieli. 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś pytania macie Państwo? Bardzo 

dziękujemy. 

st. asp. Sylwester Wyczółkowski - dziękuję również, chciałbym podziękować za zaproszenie. 

Ad.pkt.4.p.p Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, po krótce powiem, byłem na spotkaniu 

Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin i były omawiane tematy z naborami, programami które będą 

szły przez lokalne grupy działania i jeszcze nie mają wytycznych, co do wielkości środków jakie 

będą przyznane, niby oceny poszły i te plany strategiczne pozytywnie. Pewnie na przestrzeni 

pierwszego i drugiego półrocza tego roku, może ewentualnie ruszą nabory. W międzyczasie gmina 

złożyła po raz wtóry, kolejny wniosek na tyle, na ile mieszkańcy zadeklarowali odbiór azbestu. To 

już będzie szósty raz z rzędu chyba, zgłosiło się kilkanaście, czy kilkadziesiąt osób nawet, to są 

kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. No idą zapisy na te odnawialne źródła energii, w 

programie tym gdzie będzie nabór RPO. Na dzień dzisiejszy zapisało się ponad 120 osób już 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - tylko? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, ponad 120 osób. Informowałem, żeby się zapisywać. Proszę 

Państwa jest to ostatnia, że tak powiem szansa w tym programowaniu, ponieważ po 2020 roku, 

sądzę że takich nie będzie pieniędzy do wzięcia, w ogóle unijnych na tego typu przedsięwzięcia i 

trzeba informować mieszkańców, że to jest jedyna szansa, tak jak mówiłem na spotkaniach, że 

przyjęły na fotowoltaikę i solary. Solary mogą być te próżniowe i te płytkowe. Ostatnio robiliśmy 100 

sztuk, to były robione dla gospodarstw te płytkowe. 

Radny Mateusz Leszczyński - mam pytanie takie do pana wójta w sprawie tych solarów, to stare 

zasady będą, dopłata ze strony mieszkańców 2.000,00 zł? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja nie wiem, bo Szanowni Państwo tamto z PROW-u z nadwyżki 

to było dofinansowanie 90%. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - na pewno będzie inaczej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tutaj jest 80% z RPO. 

Radny Mateusz Leszczyński -  a jak będzie wyglądała dopłata ze strony mieszkańców? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo to dopiero jak będą zapisy, później jak już 

będzie zrobiona dokumentacja, projekt i wycena, to można już wtedy szacować właśnie. 

Radny Mateusz Leszczyński - no wie pan, ale mi chodzi o to, że załóżmy ktoś się zapisze i dostanie 

i później to będzie 4.000,00 zł, powie nie dziękuję, bo mnie na to nie stać i co wtedy?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, oni podawali na tym spotkaniu, że próżniowe kosztują od 18 

000 zł do 24 000 zł. Ja tutaj nie mam porównania, informacji ile kosztują te próżniowe, bo po prostu 

tu w okolicy były robione cały czas te płytkowe. Czy to wcześniej były robione  tutaj w województwie 

mazowieckim, czy nawet jak województwo lubelskie robiło w roku 2014, to też robiło te próżniowe, 

a Leśna jak robiła z nadwyżki w 2015 r. tak ja my też były robione płytkowe właśnie. Konstantynów, 

Leśna, Janów robili w większości chyba z tej nadwyżki fotowoltaikę w 2015 r. 

Radny Mateusz Leszczyński - no wie pan, pasowałoby mieszkańców poinformować mniej więcej ile 

to by kosztowało, bo nie każdy się na to zgodzi podejrzewam, że będzie większa dopłata. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale, słuchajcie 
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Radny Leszek Muszyński - już na dzisiaj odpowiedzieć, że to będzie kosztowało w granicach 

4.000,00 zł.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - nie, no taka informacja wychodzi 

Radny Leszek Muszyński - 4.000,00 zł., w pierwszym w granicach 2.000,00 zł 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, ale Szanowni Państwo to trzeba tak podejść do tematu. 

Tamto było 90% dotacji, a tu jest 80%, 20 wkład własny, ale jeżeli ktoś by chciał robić poprzez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, czy Wojewódzki Fundusz to tam jest dotacja 45%, tak? 

Tak jak osoby robiły prywatnie, to mieli dofinansowanie w postaci umorzenia pożyczki 45%, także 

tego się nie da wyliczyć, wtedy powiedziałem, że liczyłem już na ile, 3 tygodnie przed realizacją 

jaka będzie wpłata, to już było, że kosztorys inwestorski był zrobiony, a powiem Państwu szczerze, 

przecież mówiłem na przetargu były 3 firmy, jedna dawała 1.400.000,00 zł, czy 1.300.000,00 zł, 

druga 1.100.000,00 zł, a trzecia 950.000,00 zł, tak? Zakładaliśmy w budżecie 1.000.000,00 zł, stąd 

to co było wyliczone, to praktycznie się pokrywało i tak nie było wielkich oszczędności. A tutaj też 

po przetargu tak jak wszędzie, Szanowni Państwo, tam przetarg był 1.000.000,00 zł, a poszło za 

1.950.000,00 zł, z tego co pamiętam, tak pani Aniu? Coś koło tego, a tutaj jak będzie przetarg, jak 

będzie 5% cena niższa ofertowa niż koszt inwestorski 20 czy 30, tak? 

Radny Mateusz Leszczyński - no wie pan, chodzi o to, że ludzie już mówią, że kolektory będą 

kosztowały około 5.000,00 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no nie sądzę.  

Radny Mateusz Leszczyński - tak, ludzie mówią. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, ja informuję też, tak jak nawet było w 

ostatnim czasie, inaczej jest rozliczane kosztowo, inaczej się płaci VAT jeżeli jest na innym 

budynku niż na budynku mieszkalnym, to też zależy. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ja powiem tak, że w ogóle my to źle zaczęliśmy. Bo tak, 

koszty są, jakie są, bo panie jak dają te wnioski, więc o cenie mówią, także każdy jest 

zorientowany. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no mówią, 3 do 3,5, tak? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - panie wójcie, to jest cena górna 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - górna granica tej ceny, wiadomo, że po przetargu ona 

powinna być niższa i każdy mieszkaniec, który składa to powinien się z tym liczyć, tylko, że proszę 

Państwa, żeby te koszty obniżyć, bo tak, porównanie z tym co robiliśmy w ubiegłym roku teraz są 

droższe, żeby te koszty obniżyć, mówiłam już na poprzednim spotkaniu, uważam że nie 

powinniśmy mieszać próżniowych z płaskimi. Powinniśmy tak jak poprzednio przyjęliśmy, jeden 

rodzaj i tańszy, bo to też zdaje egzamin, wszyscy są z tego zadowoleni, tylko na budynkach 

mieszkalnych, dlatego, że to upraszcza sprawę, jeżeli chodzi o VAT i o pozwolenia na budowę i 

skraca i to już by nam jakby tak rozjaśniło. Robiliśmy, zdało to egzamin, wszyscy którzy mają są 

zadowoleni, cena była niższa, no cena teraz będzie wyższa no z tego względu, że dotacja jest 

niższa, no trzeba się z tym liczyć, każdy kto ten wniosek złoży musi się liczyć z tym, że musi do 

końca go zrealizować, więc bardzo dobrze się zastanawiać. 

Radny Ignacy Janczuk - więc to jeszcze na etapie, tak jakby deklaracji 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - tak, no ale jeżeli tą deklarację złoży i potwierdzi to żeby to 

było na 100%, proszę bardzo. 

Radny Ignacy Janczuk - jeżeli można, chciałbym powiedzieć tak, w mojej ocenie to ta firma, która to 

przedstawiała, była do tematu nieprzygotowana w ogóle. Uważam tak, oni tak jakby zasieli spory 

zamęt w głowach mieszkańców, bo tak wyskoczyli z cenami z kosmosu. Powinno być jasno. 

Załóżmy, kolektory płaskie 3 plus 300 l. kosztuje 10.000,00 zł do 11.000,00 zł, kolektory próżniowe 

takie i takie kosztują od 17.000,00 zł do 18.000,00 zł i byłaby jasność. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to co ja mówię, to trzeba naprawdę uprościć jak się da. 

Radny Ignacy Janczuk - oni o konkretach nie wiedzieli nic, oni powiedzieli tak ogólnie, i to tak 

ogólnie wytłumaczyli i poszedł tak ogólny 

Radny Tadeusz Ilczuk - zniechęcili ludzi. 

Radny Ignacy Janczuk - zniechęcili ludzi. Bo wiadomo, jeśli ktoś ma zapłacić około     4.000,00 zł, 

to jest żadna atrakcja, bo można sobie sam zrobić za 5.000,00 zł bez problemu, sposobem 

gospodarczym.  

Radny Tadeusz Ilczuk - a dlaczego wtedy było od razu wiadomo, że wkład własny ma być 2.000,00 

zł? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, to już wtedy było wyliczone, kosztorys inwestorki zrobiony, 

mieliśmy wycenione, że to będzie kosztowało tam tyle i można już było policzyć, wiedziałem już jaki 

był  VAT. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - uważam, że zrobił się za duży zamęt. 

Radny Tadeusz Ilczuk - dużo niewiadomych jest. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - tak, po przetargu okaże się, że te solary będą nie 4.000,00 

zł tylko na przykład 3.000,00 zł, albo 2.000,00 zł. Ten, który nie złoży bo się przestraszy ceny, 

będzie pretensja, że wójt wprowadził go w błąd i uważał że nie stać go na to. 

Radny Tadeusz Ilczuk - tak, bo dużo ludzi mówi 

Radny Ignacy Janczuk - tak, jeszcze ta tendencja firmy w te próżniowe, no bo było czuć,  tą 

tendencję, żeby jednak te droższe, te lepsze i tak dalej. Ale to mówię, to każdy szuka 

oszczędności.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - oczywiście, ale słuchajcie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - słuchajcie Państwo, mogę? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - tak 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jedno zdanie, no tam jak było te spotkanie, było powiedziane, nie 

ma jeszcze programu, nie ma kryteriów oceny naboru. Może być tak, że przykładowo, tak jak oni 

tłumaczyli i podobno te próżniowe są bardziej efektywne, jeżeli postawią na lepszą efektywność, 

będą więcej punktów dawać, to wtedy jest, że tak powiem, przy tych możemy uzyskać ileś mniej 

punktów, tak, no 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - znaczy, no pieniędzy jest mało, że w ogóle możemy ich nie 

dostać. 



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

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no tak, zgadza się, to nie jest jakaś 

Radna Ewa Szydłowska – deklaracje są. Ludzie deklarują jakie chcą, próżniowe, mają wybór? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - mają wybór w tej chwili. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mają wybór, ale powiem Państwu tak 

Radny Mateusz Leszczyński - ale to jest bez sensu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – większość zapisuje się na płytkowe. Mała grupa chce, nie 

powiem Państwu ile, 10, 15 osób może w tej chwili zapisało się na te próżniowe. Jeżeli to zostanie 

w takiej strukturze to trzeba z tymi ludźmi rozmawiać, żeby po prostu pójść jednym tropem. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - panie wójcie, to po co było tak mieszać? 

Radna Ewa Szydłowska - tak 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - od początku i prosić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale ludzie chcieli aby było na spotkaniu, a teraz przychodzą i 

pytają czy można takie i takie. 

Radna Ewa Szydłowska - to przetarg będzie tylko na jeden rodzaj? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dlaczego? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no można zrobić dokumentację, że 30 będzie próżniowych, a 120 

będzie płaskich, tak? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - proszę Państwa, do końca miesiąca składają deklaracje. 

Już mamy ponad 100, przecież to jest masa tej dokumentacji, bardzo dużo i po co sobie utrudniać 

życie, jak wiadomo, że te płaskie też są dobre, też są bezawaryjne, też ludzie od lat korzystają i 

chwalą, a tłumaczenie, że w lutym próżniowe grzeją jest bzdurą, bo przecież, w lutym wszyscy 

grzeją w piecach, a nie solarami. 

Radny Tadeusz Ilczuk – trzeba robić jeden rodzaj? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - jeden rodzaj. Oczywiście, że tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, tam jak robiliśmy, Szanowni Państwo, nie ma co dyskutować, 

i tak mieszkańcy decydują. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - my decydujemy, tak jak poprzednio decydowaliśmy. 

Radna Ewa Szydłowska - ale proszę Państwa, teraz to całkiem namieszamy, jak już tam zaczęli 

składać deklaracje to w ogóle, to nie wiem 

Radny Tadeusz Ilczuk-  dlatego słabe zainteresowanie. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - mieszkańcy nawet do mnie się zgłaszają, bo im by 

pasowało na domu nie bo coś tam, tylko w ogródku. No ale to trzeba tłumaczyć, że w ogródku 

owszem można, ale to wiąże się z tym, że  będą jeszcze droższe, bo będzie VAT    23 % i będzie 

pozwolenie na budowę, więc będzie dłuższe i jeszcze droższe. 
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Radna Ewa Szydłowska - a tym bardziej tak jak mówiłam, że jest teraz duże zainteresowanie i 

jeżeli pieniążków z tych dotacji starczy pięć gmin jakby się zdecydowało, czyli nie wiem, bo ja tylko 

tak się zastanawiałam nad tym, że tak może być, że dofinansowanie może być zmniejszone. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - też, a na większą ilość gmin podzielą. 

Radna Ewa Szydłowska - tak 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - i wtedy to, że pójdziemy w tańsze, będzie z korzyścią dla 

nas, bo nie zrobimy 100, tylko 120, czy tam nie wiem ile. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nigdy nie będzie idealnie, głosy były takie, że próżniowe 

efektywniejsze. 

Radny Tadeusz Ilczuk - zdania są podzielone. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, no zdania są podzielone. 

Radna Ewa Szydłowska – luty, czy październik to się już w centralnym pali 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no właśnie, mówię o tym, że w lutym grzeją te próżniowe, 

to jest bzdura. Może i grzeją, ale i tak każdy grzeje piecem. Ja myślę, że tak, my musimy poczekać, 

aż wszyscy do końca miesiąca złożą te deklaracje i będziemy mieli 

Radna Halina Bardadin - do końca miesiąca? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - tak, do końca miesiąca panie wójcie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - do końca miesiąca, zobaczymy ile tych deklaracji i na co 

mamy i jak to wygląda, po prostu i wtedy się zbierzemy i zadecydujemy, bo to nie może tak być, bo 

to co jest, to jest tylko bałagan i nie wiadomo co, dobrze także poczekamy. Proszę bardzo panie 

wójcie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - OMYA już w tej chwili jest na etapie, że tak powiem, złożyła 

wniosek o wydanie warunków na pozwolenie budowy tej hali, która jest kolejnym etapem, tutaj 

powrotu i uruchomienia zakładów kredowych. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czy ktoś ma pytania? 

Ad.pkt.6.p.p. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej 

Kornicy za 2015 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej. W/w sprawozdanie stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - mieliśmy materiały, zapoznani jesteśmy z tym wszyscy, czy 

jakieś uwagi co do tego Państwo macie?  

 

Brak uwag. 

 

Ad.pkt.7.p.p. . Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Stara Kornica z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny w 2015 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań. W/w sprawozdanie 

stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czy do tego Państwo macie jakieś pytania? 
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Brak pytań. 

Ad.pkt.8.p.p. Sprawozdanie z realizacji „ Programu współpracy Gminy Stara Kornica z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 

publicznego na 2015 r.” W/w sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czy do tego Państwo macie jakieś pytania? 

Brak pytań. 

Ad.pkt.9.p.p. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 r. W/w sprawozdanie stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czy jakieś pytania albo uwagi?  

Brak uwag. 

Uchwała Nr XXV/98/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Stara 

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

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - otrzymaliście Państwo materiały, które uwzględniają wasze 

sugestie usunięcia planu z administracji w stosunku do komisji, także te kwoty zostały usunięte. 

Natomiast dodana została kwota 4.760,00 zł z przeznaczeniem za zakup urn wyborczych. Przyszła 

decyzja z Krajowego Biura Wyborczego, ponieważ przyszło to przed podjęciem naszych uchwał, 

kwota ta została włączona do budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. 

Zmiana powyższa nie wprowadziła zamieszania, że budżet jest nierównoważny, czy coś w tym 

rodzaju. Budżet nadal jest równoważny, czy jeszcze raz mam omawiać te uchwały? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie.   

Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za było 12, 

przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXV/99/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

Radny Piotr Niedźwiedziuk - przepraszam, mogę zadać pytanie? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – tak. 

Radny Piotr Niedźwiedziuk - pani Aniu, czy na Kobylany te pieniążki, które były powiedzmy na 

inwestycje, która by nie mogła być przyznana, są cofnięte te pieniążki, tak? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak. 

Radny Piotr Niedźwiedziuk - czy można je przeznaczyć powiedzmy na remont z tyłu sali? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - na remont sali, tak? 

Radny Piotr Niedźwiedziuk - to znaczy na remont tego dachu przy sali? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - placu przed salą? 

Radny Piotr Niedźwiedziuk - no bo te pieniądze przepadną. 
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk - musi być zebranie sołeckie na takiej samej zasadzie, czyli 15 osób, 

zebranie sołeckie, protokół z zebrania, wniosek. 

Radny Piotr Niedźwiedziuk - i wtedy przejdzie? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak. 

Radny Mateusz Leszczyński – bo tak samo we wsi Kiełbaski, pomyłka była we wniosku, zmianę 

będą robić.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nic nie było mowy. 

Radny Mateusz Leszczyński – dzisiaj z sołtysem z Kiełbasek rozmawiałem, że błąd zrobił we 

wniosku, że musi się zrzec z tych pieniędzy, a gmina to ze swoich zrefunduje, czy coś takiego.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - dlatego, że tam był taki plac zabaw. 

Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za było 12, 

przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XXV/100/2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do 

realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za było 12, 

przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXV/101/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu 

i złożenie wniosku o jego dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa instalacji kolektorów 

słonecznych i ogniw fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Stara Kornica oraz na 

budynkach użyteczności publicznej” w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska odczytała wniosek o podjęcie uchwały intencyjnej. Wniosek 

stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Leszek Muszyński - jeszcze mam pytanie, bo coś mi uciekło. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no właśnie, ja też mam. 

Radny Leszek Muszyński - budowa instalacji kolektorów słonecznych i na budynkach użyteczności 

publicznej, no to co na szkołę miałby być zgłaszany ten projekt, czy całkiem inny, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak 

Radna Ewa Szydłowska - to znaczy tylko nazwa działania? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo na budynkach użyteczności publicznej mam 

na myśli budynek gminy, ośrodek zdrowia i ewentualnie palcówek oświatowych Kobylany, Szpaki. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - inne szkoły są przecież jeszcze. 

Radny Leszek Muszyński -  temat szkoły w ogóle nie wchodzi w grę?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ZPPO nie. 
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Radny Leszek Muszyński - tylko to co pan wójt wymienił, gmina, ośrodek zdrowia, tak?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Kobylany i Szpaki. 

Radny Leszek Muszyński - ale to znaczy jak? Kobylany i Szpaki które budynki? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - na szkołach ewentualnie możemy w Kobylanach i 

Szpakach.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na szkołach tak. 

Radny Leszek Muszyński - oprócz tego budynku w Kornicy szkolnego? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -  to jest inny wniosek. 

Radny Leszek Muszyński -  inny wniosek. 

Radny Mateusz Leszczyński - na razie przystępujemy w ciemno  do przetargu, bo nikt nie wie za ile 

to będzie? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska -  do jakiego przetargu? 

Radny Mateusz Leszczyński - do kolektorów słonecznych 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - my nie przystępujemy do żadnego przetargu, my na razie 

zbieramy  

Radny Mateusz Leszczyński – na razie zbieramy pieniądze. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - nie i pieniędzy też nie zbieramy. My na razie zbieramy 

deklaracje od mieszkańców, żebyśmy mieli obraz ile tych instalacji możemy zrobić. Zrobimy projekt 

i złożymy wniosek. W przypadku pozytywnej opinii o naszym wniosku, dopiero wtedy będzie, 

dobrze mówię? Dopiero wtedy będziemy dalej realizowali, będzie przetarg 

Radny Mateusz Leszczyński - wtedy będzie wiadomo, co i ile? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - w przypadku takim, jeżeli nasz wniosek zostanie 

pozytywnie rozpatrzony. 

Radny Mateusz Leszczyński - nie wiadomo za ile to będzie? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - wtedy, po przetargu dopiero będzie ostateczna cena, bo 

może być tak, że przetarg będzie w cenie kosztorysu inwestorskiego, a może być o ileś tam  

tańszy, no bo droższy nie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to co zbieramy tu, to tylko uzupełnię, zbieramy informacje od 

mieszkańców, podają numery działek etc., bo to będzie niezbędne do przygotowania dokumentacji, 

właśnie na złożenie wniosków. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - nasza uchwała w tej chwili podjęta jest niezbędna do 

złożenia wniosku. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - do złożenia wniosku. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś pytania macie Państwo? 
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Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za było 12, 

przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXV/102/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu 

i złożenie wniosku o jego dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa i przebudowa stacji 

uzdatniania wody w miejscowości Wólka Nosowska wraz z infrastrukturą i obiektami 

towarzyszącymi oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stara Kornica” 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa" Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska odczytała wniosek o podjęcie uchwały intencyjnej. Wniosek 

stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czy są pytania?  

Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za było 12, 

przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXV/103/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej Nr 442/2 położonej w Starej Kornicy. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za było 12, 

przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXV/104/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - różnica w wartości zamienianych nieruchomości 

wynikająca z opracowanych operatów szacunkowych regulowana będzie w formie dopłaty przez 

stronę, której wartość wyceny nieruchomości jest wyższa w stosunku do drugiej nieruchomości. A 

cóż to za uchwała? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to nie jest zmienione w tej chwili, to tak jak poprzednio. To co 

teraz właściciel powiedział, czyli co? Jest zamiana, dopłacają w wysokości wycenionej działki tej 

0,13, tak? 

Radny Mateusz Leszczyński – uchwałę trzeba zmienić.  

Radny Ignacy Janczuk – to jest zła uchwała. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to zupełnie trzeba tą uchwałę 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest poprzednia która była na komisji. To teraz jakie padło 

stwierdzenie? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – proszę Państwa więc my tą uchwałę podejmujemy, 

owszem zamiana, ale tak jak ustaliliśmy. 

Radny Ignacy Janczuk – oni kupują od nas działkę, tą drogę kupują od nas, a tamta działka jest 

przekazana tak jakby bezpłatnie.  
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale póki co, to tą uchwałę podejmujemy w jakiej formie? 

Robimy wycenę, znaczy wycenę oni robią i podział jest po ich stronie. Przede wszystkim robimy 

podział tej działki i po podziale zlecamy wycenę, WOKAS zleca wycenę. Pierwsza sprawa, firma 

WOKAS podjęła się ponieść koszty podziału tej działki, po podziale wyceny obu działek, ponieważ 

niezbędna jest ta wycena do tej zamiany 

Radny Wojciech Baj – naszej działki to chyba my musimy zrobić wycenę?  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – oni robią wycenę i my po  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo my zlecamy, a WOKAS pokryje koszty 

podziału. My zlecamy dokonanie podziału działki, oni pokrywają koszty, zostaje czynność po naszej 

stronie wyceny. Czyli wycena obu działek jest po stronie WOKAS-u?   

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – do tego momentu jest jasne. I dopiero, jeżeli będzie 

wycena to my podejmiemy decyzję. Jeżeli się nie zdecydujemy, te koszty które WOKAS pokrył w 

połowie zwrócimy.  

Radny Mateusz Leszczyński – to uchwały nie ma co głosować.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – w takiej formie uchwałę głosujemy.  

Radny Ignacy Janczuk - w tej chwili to może nawet nie trzeba jej głosować.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – musimy, bo inaczej nie możemy podziału tej działki zrobić. 

Tak panie wójcie, musimy tą uchwałę podjąć?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – żeby nadać bieg podziałowi działki.  

Radny Leszek Muszyński – wyrażeniu zgody. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – wyrażamy zgodę, z tym, że podejmiemy ostateczną 

decyzję po 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czynnościach podziału 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – podziału i wyceny, jeżeli cena będzie dla nas 

satysfakcjonująca. Taką uchwałę przygotujemy. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem w 

takiej formie uchwały jaką tutaj dopracowaliśmy, proszę podnieść rękę.  

 Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 12, 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było.   

Uchwała Nr XXV/105/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kornica. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Ignacy Janczuk odczytał pismo dotyczące obniżenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara 

Kornica. Pismo stanowi załącznik do protokołu. Następnie odczytał uzasadnienie do uchwały w 

sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kornica. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik do 

protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała treść uchwały. Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia z mocą obowiązującą od pierwszego kwietnia 2016 r. 
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Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 6, 

głosów przeciwnych – 3, wstrzymujących się – 3. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - pismo skierowane do Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 

lutego 2016 r. Działając na zasadzie art. 21 § 2 kpk, uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 lutego 

2016 r. Kazimierzowi Hawrylukowi przedstawiono zarzut, że w dniu 22 listopada 2013 r. w Starej 

Kornicy pow. łosicki, woj.  mazowieckie, wykonując, jako kierownik zamawiającego – Wójt Gminy 

Stara Kornica, czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o syg. BUZ.271.13.2013, w sytuacji zaistnienia przesłanek wyłączających go od 

tych czynności z mocy prawa, złożył, pod rygorem odpowiedzialności karnej, fałszywe 

oświadczenie, że przed upływem trzech lat od dnia wszczęcia tego postępowania nie był członkiem 

organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, gdy w 

rzeczywistości, był on członkiem Rady Nadzorczej takiego podmiotu, tj. „Kom-Gaz” Sp. z o.o. w 

Łosicach, tj. czyn z art. 233 § 6kk. To w formie informacji do nas.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo ta sprawa się toczyła, faktycznie to było tak, 

że na 2013 r. grudzień, wtedy w stosie dokumentów podpisałem oświadczenie, że nie posiadałem, 

a powinienem był podpisać, że wykluczam się. Tak i tak de facto nie brałem udziału, bo od 

początku do końca to prowadziła komisja przetargowa, którą powołałem i było w ubiegłym tygodniu 

24 sprawa sądowa w tym temacie i sprawa została umorzona, sprawa została umorzona. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to ja rozumiem, że do nas też taka informacja przyjdzie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, prawdopodobnie z sądu nie, to tylko informacja od 

prokuratora. 

Redaktor „TS” Milena Celińska - prokuratura prowadziła tą sprawę? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, skierowała sprawę do sądu i sąd 24 na rozprawie umorzył. 

Redaktor „TS” Milena Celińska - to wyrok jeszcze jest nieprawomocny? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - mamy jeszcze jedno podanie. All Stuff Sp. z o.o.  zwraca 

się z prośbą o odroczenie terminu płatności należności podatku od nieruchomości i podatku od 

środków transportowych do dnia 28.06.2016 r. Ze względu na przypadający okres zakupu nawozów 

i środków ochrony roślin i regulowanie płatności faktur zobowiązaniowych, a spływ należności 

dopiero po ich sprzedaży, jak również konieczność w tym czasie regulowania należności z tytułu 

innych zobowiązań (podatek dochodowy, ubezpieczenie środków transportowych) uprzejmie 

proszę o odroczenie jak wyżej. Jednocześnie informuję, że jesteśmy firmą dopiero rozwijającą 

swoją działalność. Na czas jej powstania zostały utworzone trzy miejsca pracy, w chwili obecnej 

zatrudnionych jest pięć osób. Proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego podania. Nie wiem jak 

Państwo w ogóle do tego podania, a jaki jest w ogóle termin płatności? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - podatki transportowe, od nieruchomości 

Radna Ewa Szydłowska - to jest odroczenie?  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska -  tak, o odroczenie do 28 czerwca nas proszą. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, odroczenie. 

Radna Ewa Szydłowska - chyba możemy. 
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Radny Mateusz Leszczyński - odroczyć tak. 

Radna Ewa Szydłowska – rolnicy w ogóle nie dostali dopłat, więc ja się nie dziwię, że są takie 

sytuacje.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - takie podania są, jak Państwo się w tej sprawie 

wypowiecie. Bo to nie jest umorzenie tylko odroczenie, ja też uważam że możemy odroczyć, taką 

decyzję. Jeszcze jest kwestia samochodów, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, jeszcze temat Szanowni Państwo, tu było na komisji 

zgłaszane, że trzeba przegłosować opinię co robimy z tymi samochodami strażackimi, czyli chodzi 

o zatrzymanie przez powiat kwoty 5%. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - znaczy my swoją opinię to wyraziliśmy.  

Radny Mateusz Leszczyński – moja opinia jest żeby wystąpić na drogę sądową i o te pieniądze 

walczyć. Powiat zawinił, więc niech powiat za to płaci, a nie my. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - w jakiej formie? My swoje wyraziliśmy już poprzednio. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przegłosować trzeba. Szanowni Państwo uchwały nie ma, bo nie 

ma nawet kwoty podanej w pismach od starosty, tylko stanowisko po prostu. 

Radny Ignacy Janczuk - nie, my nic nie musimy. Nasze stanowisko było jasne, że rada nie wyraża 

zgody na tą sytuację, która jest teraz, czyli że oni samowolnie sobie wzięli pieniądze nasze, bez 

uzgodnienia z nami. I pan wójt miał wstąpić do nich z pismem, że na to się nie zgadza i prosi o 

zwrot tych pieniędzy, ewentualnie wystąpi na drogę sądową. I takie pismo poszło do starosty? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie jeszcze. 

Radny Ignacy Janczuk - no to kiedy pójdzie, za rok? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dlaczego za rok? 

Radny Ignacy Janczuk - pan takie pismo miał wysłać po komisji. 

Radna Ewa Szydłowska - panie wójcie, a czy starostwo już przelało te pieniądze? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. 

Radny Ignacy Janczuk – ale tą resztę? 

Radna Halina Bardadin - nie przelało starostwo pieniędzy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie przelało. Szanowni Państwo, informowałem, mówiłem, było 

pismo przedstawione, z którego nie powołują się na jakie paragrafy, jakie kwoty. Również była 

propozycja porozumienia, zresztą Państwo to wszystko macie w swoich dokumentach. Składam 

wniosek o normalne, nie uchwałę, tylko zaopiniowanie tego tematu, że gmina stoi na stanowisku, iż 

pieniądze wpłacone dla powiatu powinny być w 100% zwrócone. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no i takie stanowisko podjęliśmy. 

Radny Mateusz Leszczyński – tak, przegłosujmy to. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - o to chodzi, nie chcę żebyście uchwalali, tylko opinię, to zapisane 

będzie w protokole tylko. 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - proszę Państwa dobrze, nie chowamy głowy w piasek, za 

swoje decyzje ponosimy odpowiedzialność. Czy Państwo uważacie, że powinniśmy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - kto jest za tym, aby środki związane z zakupami samochodu 

wróciły w 100% do gminy?  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - kto jest za tym, aby środki przekazane w formie kaucji 

wróciły w całości do gminy?  

Głosów „za” było 12, głosów przeciwnych oraz  wstrzymujących się  nie było.  
 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo na tej podstawie wystosuje pismo do 

starostwa. Tak jak mówiłem, nawet dobrze byłoby żeby też z poziomu Rady Gminy takie poszło 

pismo, że rada podjęła taką opinię na posiedzeniu, a ja dołączę swoje pismo i też uzasadnię i pójdą 

dwa pisma. 

Ogłoszono pięć minut przerwy. 

Po przerwie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - wrócimy jeszcze do tej uchwały z WOKAS-em. 

Koszty są na razie WOKAS-u jak na razie wszystkie.  

Ad.pkt.11.p.p. Wnioski i interpelacje radnych. 

Radny Mateusz Leszczyński - panie wójcie na Kolonii- Kiełbaski trzeba tą drogę naprawić co była 

naprawiana, tam znów dziury są. Ona była naprawiana teraz we wrześniu. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - przy samym zjeździe, czy tam dalej? 

Radny Mateusz Leszczyński - dalej, to jest nasza droga. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – chodzi o asfaltową gdzie są ubytki.  

Radny Mateusz Leszczyński - to nie jest asfalt tylko grys taki wysypany, na Kolonii- Kiełbaskach, to 

jest tylko w tym jednym miejscu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie tu jest w porządku tak 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - my ten destrukt mamy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie mamy. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to trzeba kupić, bo to teraz wiosna i ruch będzie 

Radny Mateusz Leszczyński – jeszcze mam pytanie, a co z naszą równiarką? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - będzie naprawiona w kwietniu, teraz już po świętach. 

Radny Mateusz Leszczyński - ale będzie naprawiona? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radny Mateusz Leszczyński - to kiedy można się spodziewać, że to ruszy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - niech to podeschnie trochę jeszcze, bo to będzie padać śnieg. 
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Radny Mateusz Leszczyński - jeszcze odnośnie śmieci, co z tą firmą? Bo teraz zbierali śmieci, 

ludzie oddawali po dziesięć worków, a po dwa worki zostawiali. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, rozmawiałem, miałem takie telefony. 

Radny Mateusz Leszczyński - bo ludzie już się skarżą, że jest tragicznie, normalnie mówią, że biorą 

po dziesięć wystawiają, a dwa zostawiają i jadą dalej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – miałem kilka telefonów.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – proszę o ciszę, bo to są ważne sprawy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, ta firma zbiera w porządku, dostała 

polecenie, jeżeli zbiera, a mieszkaniec chce wziąć więcej worków niż zdał, to trzeba się zwrócić do 

nich, to oni dadzą. 

Radny Mateusz Leszczyński - nie prawda, bo teraz u nas zbierali w piątek przed świętami śmieci, 

czarne worki i jedna mieszkanka poprosiła i nie dali jej worków. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to była rozmowa czwartek, piątek z rana o tych workach, ja już w 

tej sprawie interweniowałem. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a w innych miejscowościach też są jakieś problemy?  

Radna Ewa Szydłowska - u nas też problemy były. 

Radny Mateusz Leszczyński - cały czas problemy z tymi workami. 

Radna Ewa Szydłowska - bo na przykład ktoś oddawał popiół, bo można 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - można 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak 

Radna Ewa Szydłowska - i się spodziewał, że otrzyma worki na ten popiół na następny raz i nie 

otrzymał. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - brak worków na popiół, dobrze przeprowadzę rozmowę. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - znaczy nie, bo to trzeba jakoś inaczej rozwiązać. 

Radna Ewa Szydłowska - ogólnie rzecz biorąc nie dają worek za worek, o tak. 

Radny Mateusz Leszczyński - tak, to jest problem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie ja miałem informacje, że ktoś oddał dwa worki  zmieszane i 

zostawili dwa, nie więcej. Zostawiają tyle ile odbierają, jeśli ktoś chce to ma obowiązek i prawo 

zwrócić się do firmy. 

Radna Ewa Szydłowska – w każdym bądź razie trzeba zgłosić ten temat.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na piśmie wytłumaczę, napiszę. Szanowni Państwo przywieźli 

3 000 worków jeszcze w kwestii uzupełnienia przed rozpoczęciem, jeżeli trzeba to dalej akcja może 

być taka sama jak mówiłem u sołtysa, radnego mogą wziąć sobie po 100 worków i każdy może 

sobie zajść, tak?  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - w gminie są worki. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - trzeba się zgłosić. 

Radny Mateusz Leszczyński - ale to jest karygodne. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale to jest daleko, to trzeba jakoś inaczej rozwiązać. 

Radny Mateusz Leszczyński - trzeba temat dla firmy poruszyć która odbiera śmieci. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja zgłoszę firmie. 

Radny Mateusz Leszczyński - bo ludzie się denerwują. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale jeszcze jedna sprawa, jak to było dziesięć worków 

wszystkich i dwóch nie wzięli? 

Radny Mateusz Leszczyński – nie, wzięli wszystkie worki, a tylko dwa zostawili, a jedna 

mieszkanka poszła aby dali, a oni że nie, bo mają po dwa worki zostawiać. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a to nie jest taka kwestia, że oni czegoś nie wzięli? 

Radny Mateusz Leszczyński - nie, wszystko biorą. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - wszystko biorą? 

Radny Mateusz Leszczyński - pustych worków nie dają, trzeba tą sprawę poruszyć, bo to już się 

ciągnie od miesięcy, no naprawdę na początku dawali raz tak, raz tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie mówmy od miesięcy, bo ta firma dopiero odbiera drugi 

miesiąc. 

Radny Mateusz Leszczyński - tamta dawała ile chciała 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – teraz pójdzie pismo od wójta, doprecyzuję jak mają postąpić. Jak 

trzeba Szanowni Państwo to wyślę kierowcę, zawiezie te worki, które mamy na stanie w gminie, 

podzieli, do sołtysa, do radnego, da im 50-100 worków i każdy ewentualnie zajdzie i weźmie. Bo 

lepiej zajść do sołtysa i radnego niż jechać specjalnie do gminy, chyba że ktoś przy okazji, tak? 

Radny Mateusz Leszczyński - no tak, zgadza się. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - znaczy, ale ja uważam, że to takie awaryjne rozwiązanie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no tak. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - dlaczego sołtysi jeszcze mają się tym zajmować? 

Radny Mateusz Leszczyński – dlaczego firma tego nie pilnuje? 

Radny Ignacy Janczuk - sołtysów nie ma co w to mieszać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - rozkażę firmie, że ma mieć tyle worków ile mieszkańcy chcą. 

Radny Tadeusz Ilczuk - spod remizy też zabierają? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pod remizami miały być pojemniki 1100 litrów, są? 

Radny Tadeusz Ilczuk - nie ma 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no to będą 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to wójt to sobie dopisze. 

Radny Tadeusz Ilczuk -  miały być, ale nie ma. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czy jeszcze w sprawie śmieci. 

Radny Mateusz Leszczyński - jeszcze w sprawie tego pucharu wójta dla młodzieży, kiedy to ma się 

odbyć, żeby młodzież poinformować. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, jak tylko uzgodnię z dyrektor szkoły to dam znać, będę się 

starał 

Radny Mateusz Leszczyński - pani w szkole żeby powiedziała nauczycielom kiedy się odbędzie. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no ale to z jakimś wyprzedzeniem trzeba. 

Radny Mateusz Leszczyński - ze dwa tygodnie czasu, żeby każdy się dowiedział.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - żeby to nie było zorganizowane aby zorganizowane tylko 

Radny Mateusz Leszczyński - bo to co roku było i ludzie się dopominają. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - obiecałem na poprzedniej sesji, że zrobię. 

Radny Mateusz Leszczyński -  dobrze. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś pytania? 

Radna Ewa Szydłowska - ja mam pytanie, pani Harasimiuk pisała do nas pismo w sprawie tych 

dziur. Czy coś w tej sprawie, bo tu już wiosna 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pani Harasimiuk pisała tutaj z osiedla o tą drogę, która była 

reperowana wcześniej jak prace szły drogowe i w tej chwili było pismo skierowane do rady, może to 

było w styczniu o położenie całkiem nowego dywanika. 

Radna Ewa Szydłowska - i jak? Jak w tym kierunku?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę? 

Radna Ewa Szydłowska - jakie działania wójt podjął w tym kierunku? Bo chyba stanowisko rady 

było, że zrobi. 

Radny Ignacy Janczuk - to znaczy, ta pani chyba nawet się godzi na połatanie dziur. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - na połatanie 

Radny Ignacy Janczuk - i rada to podjęła, że z wiosny zostaną te dziury zalepione do tych Państwa. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to to co ja mówię, że trzeba tego destruktu kupić więcej do 

tych dziur, bo już wiosna. 

Radny Ignacy Janczuk - to trzeba  w kwietniu już zrobić. 

Radny Mateusz Leszczyński - odnośnie dróg, co z betonówkami naszymi w gminie? 

Radna Ewa Szydłowska - właśnie, ja też jeszcze bym chciała. 
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Radny Mateusz Leszczyński - u nas już się sypie betonówka, ma dwa lata. 

Radna Ewa Szydłowska - słuchajcie jeszcze radni, ja chciałabym taką dyskusje podjąć, na temat 

właśnie dróg. Podobno inne gminy właśnie odchodzą już od wysypywania dróg żwirem na rzecz 

tłucznia, albo nie wiem czy to beton taki pokruszony. 

Radny Ignacy Janczuk – destrukt. 

Radna Ewa Szydłowska - znaczy destrukt. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska -  tłuczeń. 

Radna Ewa Szydłowska – nie, podobno nie 

Radny Wojciech Baj - to jest pokruszony beton, kamienie. Kruszywo. 

Radna Ewa Szydłowska - kruszywo 

Radny Mateusz Leszczyński - tłuczeń 

Radny Ignacy Janczuk - tłuczeń to jest podobno z kamienia. 

Radna Ewa Szydłowska - tłuczeń  to podobno z kamienia. 

Radna Ewa Szydłowska - po prostu wysypanie żwirem, to jest marnowanie pieniędzy, bo po prostu 

jak te drogi wyglądają, natomiast z tym nie wiem jakie są koszty. 

Radny Mateusz Leszczyński - 35 zł tona. 

Radna Ewa Szydłowska - za co? 

Radny Mateusz Leszczyński - za tonę tłucznia. 

Radna Ewa Szydłowska - ale  to jest kamień, czy to jest tylko kruszonka? 

Radny Mateusz Leszczyński - to jest beton z odzysku, ściany pokruszone budynku. Właśnie 

kruszyli „Barbórkę”, to 35 zł firma właśnie to kruszyła, wiem na pewno.  

Radny Ignacy Janczuk - na starych zakładach to co kruszą. 

Radna Ewa Szydłowska – przez pół roku to ma też ma swoje wady, bo też przez pół roku jeżdżą, to 

drut też się czasami pojawia, tak i zanim to się już ujeździ, ale jak to się ujeździ to jest bardzo dobra 

droga. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - także wszystkie drogi te co były budowane ostatnio, to było 

budowane na stabilizacji właśnie korytowanie żwir i destrukt, nie robiliśmy pod budowę betonowej 

bo ona pęka i wtedy ta masa asfaltowa pęka, destrukt pracuje. 

Radny Mateusz Leszczyński - z betonówkami zrobić porządek. 

Radna Ewa Szydłowska - tak. 

Radny Mateusz Leszczyński – u nas dwuletnia droga już się sypie, u nas jest 120 m drogi.  

Radna Ewa Szydłowska -  i jeszcze jedna sprawa, może nie dzisiaj, ja tylko tak zaznaczę, ale to tak 

trochę mnie niepokoi organizacja tutaj zespołu szkół. Bardzo mnie niepokoi i w związku z tymi co 

wójt mówił, piec, proszę o przygotowanie informacji, to musimy do tego wrócić. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. 

Radna Ewa Szydłowska - bo to tak nie może być. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę Państwa, do tego wrócimy, wytłumaczę, napiszę wszystko 

co jak, i będę musiał to zrobić niedługo, może w przeciągu jednego tygodnia, dwóch. Pojedziemy 

na instalacje, która pracuje też tutaj niedaleko. 

Radna Ewa Szydłowska - ja chciałam tylko przypomnieć, nie wiem czy to tylko moje takie 

stanowisko i jeszcze tu z kilku radnych myśli podobnie jak ja. Tak jak z tymi drogami, są punkty co 

Unia robi, tak samo z tymi projektami. No ja poczekam jak wójt już porozmawia z  panią 

przewodniczącą to może mnie posłucha. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę uprzejmie 

Radna Ewa Szydłowska - tak 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- słucham  

Radna Ewa Szydłowska - już mogę mówić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. 

Radna Ewa Szydłowska - żeby nie robić projektów pod punkty, tylko żeby to było użyteczne, 

rozumie pan o co chodzi? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radna Ewa Szydłowska - no to chyba więcej nie trzeba mówić na ten temat. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no ale robi się pod wniosek,  i robi się że tak powiem, żeby 

użyteczne, normy spełniało i jednocześnie uzyskało punkty, bo jeżeli nie uzyska, no to wie pani, jaki 

sens jest wydawać pieniądze na dokumentacje i tak dalej i napracować się i nie uzyskać wsparcia? 

Radna Ewa Szydłowska - a jaki jest sens robić wniosek, jeżeli to potem wzrastają przez to koszty i 

jest to utrudnienie, a nie polepszenie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale w sensie na przykład czego? 

Radna Ewa Szydłowska - w sensie na przykład tego pieca na biomasę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dobrze do tego wrócimy. Szanowni Państwo, temat jeszcze jest 

w toku, ja tylko zasygnalizowałem.  

Radna Ewa Szydłowska - ja sygnalizuje nasze stanowisko.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dobrze, to pani stanowisko. Przedstawię 

Radna Ewa Szydłowska - dobrze, moje. 

Radny Ignacy Janczuk - ja powiem, że w biomasę nie powinniśmy wchodzić z prostej przyczyny, to 

jest tak, trzeba będzie magazyny na to, trzeba będzie ludzi którzy będą to obsługiwać  i to nie 

będzie tak funkcjonowało jak w tej chwili. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ja już tak nie wchodząc w szczegóły czy biomasa, czy 

pobór ciepła, czy inne jeszcze rzeczy, no ale ogólnie ten projekt, to taką rada podjęła decyzję, 

prawda ale ja osobiście uważam, że to są ogromne pieniądze, za duże. 
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Radna Ewa Szydłowska - tak 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - za duże. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale proszę Państwa 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - rzecz do zostawienia 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk -  ja powiem Państwu tak, myślę że trzeba będzie zrobić 

spotkanie, może nie w tym tygodniu, a w następnym. Trzeba zaprosić dyrekcję, trzeba zaprosić 

specjalistów, którzy to robią, a jednocześnie pojechać i zobaczyć właśnie, bo takie typu rzeczy były 

w ostatnich 2 latach robione i nic nie chcę na siłę, to Państwo decydują. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - panie wójcie, ale to nie o to chodzi czy my musimy ten piec 

na biomasę zobaczyć, czy coś jeszcze, tylko nam chodzi o to, mi przynajmniej, że nasze ZPPO 

wygląda jak wygląda i my mamy w to włożyć prawie 4 miliony pieniędzy. To jest masa pieniędzy. 

Radny Mateusz Leszczyński - za to byśmy szkołę zbudowali. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwa, nowości idą to idą, ale będzie wymiana. No 

Szanowni Państwo poprosimy panią dyrektor, ja miałem na dzisiaj ją poprosić ale to umknęło mojej 

uwadze. Opowiedziałaby jak na to szkoła, no przecież ona na co dzień żyje w tym już dwa lata i wie 

jakie są rzeczy, jakie  niedomagania.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - zgadzamy się wszyscy co do tego, że wymiana instalacji 

elektrycznej na tym starym budynku jest konieczna i to szybko. 

Radny Ignacy Janczuk - może być ocieplenie i wymiana okien tam gdzie są niewymienione i tego 

się trzymać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - bo Szanowni Państwo, ale ocieplenie i na przykład od środka tam 

nie ma ocieplenia przecież 

Radny Mateusz Leszczyński - panie wójcie, a co z tą instalacją. Ona się pali ciągle, ta instalacja w 

szkole? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, w tym starym budynku. 

Radny Mateusz Leszczyński - ją trzeba wymienić od podstawy. 

Radna Halina Bardadin - to co tutaj rozmawiamy, tutaj w tym zakresie 

Radny Mateusz Leszczyński - bo będzie tragedia w końcu. 

Radny Leszek Muszyński - w pierwszej wersji nie było pieca na biomasę i ten piec wyszedł jakoś 

ostatnio. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska -  i te koszty ciągle wzrastają.  Bo najpierw były  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - węgiel był kiedyś, tak? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - nie, koszty tego wniosku. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, ja tutaj rozmawiałem, jeżeli przeszłoby na robienie na 

biomasę to koszty nie zwiększą się, bo trzeba nawet zejść ilości pomp ciepła, aby ograniczyć 

emisję CO2. 

Radny Mateusz Leszczyński - no ale koszty jak się nie zwiększą? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie zwiększą się. 

Radny Mateusz Leszczyński – trzeba ludzi do pilnowania.  

Radna Ewa Szydłowska - tak 

Radny Ignacy Janczuk - muszą być w magazyny na biomasę, bo to jest spore objętościowo. To nie 

jest tak, że załóżmy przywiezie nam 2 000 l gdzie to zajmuje metr na dwa i na tym się jedzie 

miesiąc, czy dwa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na 2 tysiącach? 

Radny Ignacy Janczuk - słucham? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- na 2 tysiącach? 

Radny Ignacy Janczuk - no ja już nie wiem,  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - już nie wnikajmy w to. 

Radny Ignacy Janczuk – przykładowo, że po prostu pan w te zbiorniki jak tam jest ileś można na 

całą zimę zgromadzić opału, i sobie ładnie to funkcjonuje i jest w miarę ekologiczne. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, tylko zapytam jaki jest koszt naprawy pieca jeżeli wysiądzie 

płaszcz? Piece mają zazwyczaj 

Radny Ignacy Janczuk - to ja zapytam, a jaki jest koszt naprawy pieca na biomasę? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie wiem, to kwestia, nowy to jest na gwarancji 3, czy 5 lat. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ja przepraszam, może zróbmy to tak, ponieważ to taka 

dyskusja o niczym. Pan wójt przygotuje na następne spotkanie, co i za ile ma być zrobione, od tego 

trzeba było zacząć. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - trzeba było to zrobić wcześniej  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - co i za ile ma być zrobione i dlaczego to jest tak drogie, 

dlaczego te koszty tak rosną.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie rosną, cały czas te same. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - na tych komisjach zdecydowaliśmy, że ok. 3 mln, tak?  

Radny Ignacy Janczuk - od 2 do 3 mln. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do ilu? Ja mówiłem, że od 3 do 3 800, 3 900. Tak mówiłem, 

trzeba sprawdzić w protokołach.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - także to nie jest w takim stanie, żebyśmy od razu musieli 

miliony w to wkładać, to trzeba z sensem jakoś i wtedy porozmawiamy dokładniej, dobrze. To w 

takim razie, ktoś jeszcze? Proszę, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? 
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Radny Ignacy Janczuk - w miejscowości naszej na Kolonii jest przepust jeden, jest bardzo zły, tutaj 

co Gawlik czy Horbowiec, i jest bardzo wąski, czyli on jest na szerokości asfaltu, nie, to jest 3 m i od 

razu się robią skarpy i dziury i w tym roku jeden człowiek uszkodził tam samochód, bo tą drogą jak 

się jedzie to trzeba zjeżdżać na boki aby się minąć, bo jest wąska, i tam trzeba tam dołożyć po 

jednym kręgu, czy po metrze rury żeby te pobocze było pełne, bo tam po prostu dziura. Kończy się 

asfalt i jest po prostu dziura. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - moim zdaniem, nie ma żadnego problemu, bo te które przy 

budowie drogi, co powiat nam przekazał 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no jeszcze nie 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - no, bo ja sama prosiłam, żeby przepusty  

Radny Ignacy Janczuk - ja ma bardzo wielką prośbę, dajcie mi dokończyć, nie bo to trzeba jak 

najszybciej zrobić, bo to naprawdę grozi nocą w tym miejscu ktoś się będzie mijał to następny 

człowiek rozbije samochód, bo to jest tylko tyle co asfalt, a te pobocze metrowe jest normalna 

dziura. I to trzeba dołożyć z jednej strony metr i z drugiej metr i podsypać to żwirem, to jest do 

kopalni, tam praktycznie jest 200m, to jest na wysokości tu mieszkańców Kruczek Ryszard i pani 

Zabielska, tam jest przepust 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - myślę, że żadnego problemu nie powinno być. 

Radny Ignacy Janczuk - tam przepust jest, tylko kiedyś tam był zrobiony za mały, nikt tego tak nie 

przerobił przy robieniu betonówki i jest problem. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to będzie okazja, żeby zapytać o te kręgi, które tam były. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak 

Radny Ignacy Janczuk - jeśli nie to żeby dokupić po metrze rury. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale wiem, że była rozmowa, bo sama sugerowałam, że 

część tych które usunęli mogliby nam zostawić właśnie na takie remonty 

Radny Ignacy Janczuk - tylko nie wiem czy to czasami ta sama firma to budowała to nie wywaliła 

tego, być może. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę Państwa, powiedzieli że mają zabezpieczone na placu, 

będą trzymać. Przypomnę się, bo pismo było złożone może w połowie, w listopadzie. 

 Radny Ignacy Janczuk - ja bym prosił żeby to jak najszybciej. 

Radny Wojciech Baj - tych betonów to w każdej wsi gdzieś tam trzeba, bo przejazdy są wąskie.

  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja zaraz zadzwonię 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - na bieżąco. Ja myślę, że też, no ale mamy ekipę swoją. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - z kopaniem nie ma problemu, przecież mamy sprzęt pojadą i 

wykopią. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – dobrze, to jeszcze dzisiaj wójt się zorientuje z tymi 

kręgami. 



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

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - proszę bardzo, czy ktoś jeszcze? 

Radny Piotr Niedźwiedziuk - to znaczy ja chciałbym po raz kolejny poprosić o pieniążki na 

dofinansowanie imprezy dla straży w jakiś sposób radnych? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale my przecież już przeznaczyliśmy pieniążki. 

Radny Piotr Niedźwiedziuk - na namioty, czy coś takiego? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - namiot za 400 zł - 500 zł. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – w zmianach budżetowych no było uwzględnione. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - to znaczy ja myślę, że radnemu chodzi o to, żeby można było 

zakupić spożywcze artykuły. Nie możemy. 

Radny Piotr Niedźwiedziuk - no wiem. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – nie możemy w ten sposób zabezpieczyć tych środków, bo one nie 

kwalifikują na takie wydatki. Sponsorów trzeba szukać. 

Radny Piotr Niedźwiedziuk - jeszcze jedno, bo mi się przypomniało jeżeli chodzi o hydranty, bo 

wiadomo, że zbliża się rok i co niektórzy twierdzą, że wiele hydrantów jest niesprawnych i myślę, że 

można byłoby, trzeba byłoby sprawdzić. 

Radny Mateusz Leszczyński – jak panowie wymieniali wodomierze to mogli sprawdzić hydranty.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - już wymieniają? 

Radny Mateusz Leszczyński - już wymienili.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – sprawdzą wodomierze i sprawdzą hydranty.  

Radna Halina Bardadin - było szeroko omawiane na którejś sesji.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, będą wymieniać wodomierze, będą zabezpieczać hydranty 

żeby nie było kradzieży. Chodzi o to, żeby nie kradli wody i będą sprawdzone i będą  pozamykane. 

Radny Mateusz Leszczyński - a właśnie z tą wodą? Coś się zmieniło? Czy dalej są takie mocne 

ubytki? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zobaczymy jak będzie rozliczenie roczne. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś pytania Państwo macie? Nie widzę. 

Radny Ignacy Janczuk - ja jeszcze mam tutaj takie pismo, to co wcześniej, już z miesiąc temu i tutaj 

na pani ręce chcę złożyć i przekierować to do Komisji Rewizyjnej o wyjaśnienie  diet wyjazdowych 

pana wójta. Poproszono, żeby wpłynęło pismo, także ja tutaj i jeśli ktoś z radnych chce podpisać to 

bardzo proszę i złożymy tu na ręce. Żeby temat już definitywnie wszystkiego zamknąć i na jakiś 

czas nie wracać. I chciałbym też tak powiedzieć jeszcze i skierować się do pana wójta, żebyśmy już 

teraz mogli, jakoś tam zacząć normalnie współpracować, czyli szacunek pomiędzy nami żeby był 

normalny, informacja rzetelna i nie wprowadzanie w błąd i ta współpraca może być dużo lepsza niż 

jest do tej pory. My na prawdę od pół roku się staraliśmy bardzo żeby to coś się dowiedzieć, coś 

wyjaśnić, a pan nas naprawdę lekceważył, no i chciałbym żeby to się zmieniło, bo to jest tak jakby 



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

 

dobra wola, bo my chcemy dobrej współpracy i rozwoju tej gminy, tylko muszą chcieć dwie strony. 

To jest tak żeby pan tam wyciągnął wnioski z tego i rozpoczął normalną współpracę z radą i dobry 

dialog dla lepszej przyszłości tej gminy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - cały czas się kieruję dobrem gminy i mieszkańców, gazety piszą, 

to wie pan 

Radny Ignacy Janczuk - nie chodzi nam o gazety. Mi chodzi o co innego, załóżmy jak ja panu 

zadaje pytania od roku, pan nie odpowiada. Pan mnie lekceważy no i dobrze, ja to znoszę dzielnie, 

ale ja bym chciał żeby to się skończyło. Każdy radny ma prawo zadać  pytanie i na to pytanie ma 

być odpowiedź, tu nie ma rzeczy tajnych, albo niejawnych. I to jest tylko taka moja prośba.  

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

Radna Halina Bardadin – Ignacy odczytasz to pismo? 

Radny Ignacy Janczuk - mógłbym odczytać. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - proszę bardzo 

Radny Ignacy Janczuk odczytał pismo skierowane do Komisji Rewizyjnej odnośnie skontrolowania 

wyjazdów służbowych Wójta Gminy. Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

Radny Wojciech Baj - wyjazdy wójta to są w budżecie gminy ujęte. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pan podpisywał diety i delegacje, to widział pan ile jest pieczątek 

na delegacjach, gdzie wójt jedzie. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale taki wniosek jest. 

Radny Ignacy Janczuk - wszystkie z ostatniego roku, nie chce więcej, żeby była jasność pomiędzy 

nami. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to trzeba posprawdzać i porównywać w szerszym okresie czasu. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Elwira 

Hulińska zamknęła obrady XXV Sesji Rady Gminy o godzinie 11 : 35. 

 

 
Protokołowała                                                                                             Przewodniczyła 
 
Marzena Gromysz                             Elwira Hulińska 
 

 


	1.   Otwarcie sesji.
	2.   Przedstawienie porządku obrad.



