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P R O T O K Ó Ł  Nr XXIV/2016 

Z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 27 stycznia 2016 roku w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Elwiry Hulińskiej – Przewodniczącej 

Rady Gminy. 

Obrady rozpoczęły się o godzinie  12:15  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - otworzyła obrady XXIV sesji, powitała zebranych gości, 
Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka, Skarbnik Gminy Annę Blondyk, radnych. Stwierdziła, że 
obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 12 radnych. Nieobecni radni:  Wiesław Maciejuk – 
nieobecność usprawiedliwiona, Tadeusz Ilczuk – nieobecność usprawiedliwiona oraz Mateusz 
Leszczyński - nieobecność usprawiedliwiona. W załączeniu lista obecności radnych. 

Przedstawienie porządku obrad: 

 
   1.   Otwarcie sesji. 

 2.   Przedstawienie porządku obrad. 

   3.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

   4.   Podjęcie uchwał w sprawie : 

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

  - zmiany w budżecie gminy na 2016 rok. 

   5.  Wnioski i  interpelacje radnych. 

   6.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

   7.  Sprawy różne i wolne wnioski. 

   8.  Zamknięcie obrad sesji.                                               

 

Ponieważ w trakcie pracownik zdążył przygotować dwa protokoły z poprzednich sesji, proponuje 

żeby dołączyć je do porządku obrad.  

 

Porządek obrad wraz ze zmianą przegłosowano. Wszyscy radni byli „za” proponowanym 

porządkiem obrad.  

Protokoły z sesji Nr XIX z 20 listopada 2015 r oraz Nr XX z 8 grudnia 2015 r. były wyłożone do 

wglądu. Do protokołów nie wniesiono uwag. Głosów „za" było 11, przeciwnych głosów nie było, 1 

osoba wstrzymała się od głosu. 

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – witam Szanowną Radę, po krótce, bo będę musiał wyjść na 

pogrzeb. Był wczoraj przetarg na śmieci, tylko poinformuje, że w budżecie tak jak mówiliśmy kwota 

jest zabezpieczona 208.168,00 zł, a najniższa oferta 213.840,00 zł. 

Radna Halina Bardadin – to już po przetargu?  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – po przetargu. 

Radna Halina Bardadin – po drugim przetargu? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest drugi przetarg, otwarte koperty i takie kwoty padły. 

Powiem Państwu tak, Remondis dał kwotę, powiem w tysiącach 

Radna Ewa Szydłowska – skąd ta firma? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z Warszawy, Remondis 234.000,00 zł, drugi firma która była w 

przetargu MPO z Białegostoku 213.000,00 zł, trzecia PUK Siedlecki 219.000,00 zł.  
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Radny Ignacy Janczuk – już jest dużo lepiej.  

Radna Halina Bardadin – to już jest 249, a 213  

Radny Leszek Muszyński - jest dobrze. 

Radna Ewa Szydłowska – ale brakuje, co wójt chce z tym zrobić? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to są przemyślenia takie, że pani Ania podała kwotę 208.000,00 

zł, którą zbieramy w ciągu roku. Oni to policzyli od chwili podpisania umowy, czyli umowa byłaby 

podpisana już w lutym. Damy mniejszą kwotę bo jeden miesiąc będzie mniej, że tak powiem 

zbierali, a co w ryczałcie, jeżeli cena jest w tej chwili 213 to jak my się rozliczamy, jeżeli w umowie 

było napisane, że umowa do końca roku  to firma kalkulując dzieli 213 przez 11 i z tego wychodzi 

miesięczny ryczałt, opłata za śmieci. Tylko Szanowni Państwo sam odbieram, te śmieci które są 

niesegregowane, trzeba będzie zdać gdzieś na instalację to też będzie nas kosztować. Bo firma 

która weźmie to ona przez ten miesiąc, czy dwa nie odbierze ode mnie instalacji, nie zawiezie 

śmieci niesegregowanych na instalacje i zda bo tam trzeba płacić 230-250 zł za Mt, tak? Jak 

panowie jadą to zbierają segregowane, niesegregowane, ja ich nie mam prawa trzymać, je trzeba 

będzie gdzieś wywieść na instalację do segregacji.  

Radny Stanisław Wielgórski – te co teraz zbierane są? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – za styczeń, za jeden miesiąc. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – teraz jest nierozstrzygnięty, bo mamy 208, a jest 213. Jeżeli 

kwoty nie ma to pozostaje nam, że tak powiem unieważnić przetarg.   

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – a nie możemy zgodzić się na tą kwotę? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – no nie, bo nie mamy tyle środków, tak pani Aniu? Na ten 

moment.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – na ten moment nie, musielibyśmy po prostu zwiększyć.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a zwiększyć w tej chwili, jak zwiększymy, stawek nie ruszamy, 

tak?  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – 208, a 213 to jest 5.000,00 zł.  

Radna Ewa Szydłowska – ile zaoszczędziliśmy przez ten miesiąc? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – a czy zaoszczędziliśmy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba zapłacić za paliwo, trzeba zapłacić ludziom będzie  

Radna Halina Bardadin – ludziom i tak się płaci, bo oni u nas pracują. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Tamtym razem płaciliśmy za śmieci, nie pamiętam, żeby nie 

skłamać czy brutto, czy netto w granicach 17.000,00 zł -18.000,00 zł. Miesięcznie płaciliśmy za 

odbiór śmieci, w poprzednim roku. Bo jeżeli ta sama kwota jest, 208.000,00 zł przez 12, to ile 

wychodzi? Dziewiętnaście z kawałkiem, tak?  Dwieście osiem dzielone przez dwanaście to 

wychodzi siedemnaście trzysta brutto. 

Radna Ewa Szydłowska – panie wójcie pan musi wcześniej wyjść? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radna Ewa Szydłowska – pani przewodnicząca, czy można jeszcze sprawę wysypiska poruszyć. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z tymi śmieciami, tak przedstawię. Druga sprawa, ta ścieżka 

ekologiczna była poruszona, tutaj pani dyrektor będzie wnioskować  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zaraz, a co z tymi śmieciami? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w tej chwili, na ten moment nie mogę podpisać nawet z tą firmą 

która dała najniższą cenę 213.000,00 zł, bo nie mamy tyle środków w budżecie. Tak jak mówiłem, 

analizowałem, siedzieliśmy  

Radna Ewa Szydłowska – co w związku z tym? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – no właśnie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba kolejny. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ile to trwa? 

Radny Ignacy Janczuk – co w tej sytuacji pan proponuje? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – właśnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – albo zwiększyć dochody ze zbiórki śmieci, albo rozgraniczyć, bo 

tu siedziałem, rozmawiałem. Po pierwsze u nas mała jest opłata za śmieci od osób 

niezamieszkałych, po pierwsze 160 zł, za jednostkę dużo mniej wychodzi nawet niż za 

niesegregowane, niż przyjmuje się do segregacji. Jak przyjmuje się do segregacji to w granicach 

250 zł, Mt, tak? To trzeba na nowo przeliczyć, bo któregoś dnia siedziałem z Państwem, z 

pracownikami i to wszystko przedstawiłem jak to u nas jest ustalone. I dałoby nam wtedy wzrost 

przychodu, bo opłata roczna jaką mamy od osób niezamieszkałych to jest w granicach 17.000,00 - 

20.000,00 zł. 

Radny Leszek Muszyński – co to znaczy od osób niezamieszkałych? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czyli instytucje, firmy lub osoby które przyjeżdżają do nas do 

gminy na tydzień, dwa, trzy, pięć. Tak jak jest podział w Sarnakach część zamieszkała i część 

niezamieszkała, a część niezamieszkała to jest zawiązana z agroturystyką. 

Radny Łukasz Kalużny – a firmy, sklepy  jaką oni mają opłatę? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam mają od osoby i ilości. Tak jak sprawdziłem to opłaty od firm 

nie pokrywają kosztów przekazania do segregacji, bo firmy dużo dają śmieci niesegregowanych.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – no to my dopłacamy do firm? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – te stawki nie pokrywają nawet firmy która wygrała kosztów 

wysłania do segregacji, do instalacji. Szanowni Państwo tak było skalkulowane i to on wygrał 

przetarg ryczałtem, te ilości jak ryczałtem oddajemy one są mniej więcej podobne, tylko jak 

analizowałem w domu i tutaj wyszło, że my mamy za małą stawkę przy śmieciach 

niesegregowanych dla osób niezamieszkałych, głównie u nas chodzi o instytucje, bo to mamy od 

ilości osób i od pojemników.  

Radny Leszek Muszyński – ile stawka wynosi? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pięć zł od osoby segregowane i dziesięć niesegregowane.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – a dla instytucji? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to trzeba sprawdzić. Tam jest w regulaminie, w załączniku 18 zł, 

16 zł, 100 ileś zł od pojemnika większego. Czyli może od 16 zł zaczyna się pojemnik 60 l, później 

120 l, 240, 400 i prosiłem żeby był KP7 taki duży.   

Radny Ignacy Janczuk – ale tutaj jak my zaczniemy zmiany w tej sprawie, to się mocno w czasie 

odciągnie wszystko, bo to przeciągnie się może miesiąc, może mniej, a może więcej.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak Szanowni Państwo. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – bo jak przetarg unieważnimy i znowu  

Radny Ignacy Janczuk – to trzeba znaleźć rozwiązanie w tej chwili, już teraz. Ja uważam tak, skąd 

się wziął ten problem, ja trochę poszukałem w dokumentacji i czytałem przetargi my ogłosiliśmy 

przetarg może ostatni w regionie, to jest pierwsza rzecz 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ogłaszaliśmy trzy razy 

Radny Ignacy Janczuk – w grudniu tylko 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo trzy razy był przetarg. 

Radny Ignacy Janczuk – kiedy był pierwszy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – mówimy o roku 2013, tak? 

Radny Ignacy Janczuk – nie, ja mówię o 2015. To był ostatni w województwie ogłoszony przetarg i 

dlatego jest ten problem, bo wszystkie firmy już sobie znalazły śmieci i robotę i dlatego mamy 

problem. My powinniśmy ogłosić maksymalnie początek listopada albo październik i nie byłoby tego 

problemu co mamy teraz. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, z tym że powiem panu tak, firmy które wygrywały, 

rozmawiałem z firmami, z samorządami to ryczałtem wchodzą w tej chwili stawki jeżeli chodzi o 

miejscowości podobne do naszej gminy, w granicach 20 tyś.  

Radny Ignacy Janczuk – spytam jeszcze, bo czytałem przetargi, jeden i drugi był ogłoszony, a 

później po ogłoszeniu przetargu nastąpiła zmiana informacji i to jeden przetarg był tak zrobiony i 

drugi, z czego to wynikała i ten z grudnia i ten ze stycznia, tym samym systemem jest zrobiony. 

najpierw przetarg, za pięć czy dziesięć dni jest zmiana ogłoszenia do przetargu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, bo były złe dane wstawione właśnie tutaj, kwota była podana 

że zbieramy od wszystkich, a w przetargu była podana informacja, że wyłączamy 

niezamieszkałych.  

Radny Ignacy Janczuk – ale ten sam błąd w grudniu i ten sam błąd w styczniu? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, znalazłem teraz dopiero przy drugim podejściu, że to się nie 

trzyma 

Radny Łukasz Kalużny – ale w pierwszym też był błąd. 

Radny Ignacy Janczuk – no właśnie. Teraz druga sprawa, ten przetarg opiewa na roczny odbiór   
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja panu powiem inaczej, 208.000,00 zł zbieramy rocznie za 

zbiórkę odpadów i po rozmowach z pracownikami zmieńmy zasadę, że wyłączymy 

niezamieszkałych, niech bezpośrednio sami zbierają śmieci, podpisują umowę z x czy y, bo tak 

prawo pozwala, że instytucja może podpisać umowę z firmą odbierającą i to może podpisać z tą, 

która u nas wygrała lub z każdą inną firmą, która wygrała i zgłosiła chęć odbierania śmieci na 

terenie naszej gminy. To taką listę mamy firm, które deklarują ewentualnie przystąpienie do 

gospodarki śmieciowej na terenie naszej gminy.  

Radna Ewa Szydłowska – jaka będzie różnica? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w czym? 

Radna Ewa Szydłowska  – nie wiem, w ilości osób 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to co powiedziałem wcześniej, bez instytucji, bo instytucje tak jak 

panie powiedziały, inaczej powiem, wpłaty roczne od instytucji są do 17.000,00 -20.000,00 zł, wtedy 

trzeba było na przetarg pomniejszyć że tak powiem, jeżeli wyrzuciliśmy ich z pobierania opłaty, oni 

bezpośrednio to trzeba było z 208.000,00 zł, wyrzucić około 20.000,00 zł, zostawić tylko tą grupę 

która złożyła deklaracje i dalej będzie opłacać.  

Radny Wojciech Baj – jak będziemy mieli mniej, to jeszcze bardziej   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do tego zmierzam, to jest ten sam, że tak powiem konsekwencja, 

relacja. Powinno być zrobione wtedy nie 208.000,00 zł tylko pomniejszone o 17.000,00 zł i dać do 

przetargu kwotę realną, stąd skorygowałem i wydłużyłem o kilka dni żeby objąć przetargiem 

identycznie jak było wcześniej, bo opłata dotyczyła wszystkich. Opłatę zbieramy od wszystkich, 

tak?  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – tak pan nam tłumaczy, że my nic nie rozumiemy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – opłaty odbieramy od wszystkich i było tak w 2013 roku, 2014, 

2015.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – może trzeba zacząć od tego, że ja dostałam od wójta 

znowu pismo. Proszę posłuchać, te trzy firmy, termin trwania umowy od 31 grudnia trwa, także ten 

styczeń jest jakby wliczony w tym przetargu. W budżecie mamy za mało, no i według stanu 

środków postępowanie należy unieważnić ponieważ cena najkorzystniejszej oferty, oferta z 

najniższą ceną przewyższa kwotę, którą gmina Stara Kornica przeznaczyła na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że gmina Stara Kornica może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej. 

Proszę Państwa ostatnie zdanie, najważniejsze, związku z powyższym Wójt Gminy Stara Kornica 

zwraca się z wnioskiem do Rady Gminy w Starej Kornicy o zajęcie stanowiska, wskazania 

prawnego i prawidłowego rozstrzygnięcia w powyższej sprawie lub wskazania dalszego sposobu 

funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w 2016 r. na terenie gminy Stara Kornica. Państwo 

radni słuchacie co  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – napisałem tam te prawne, bo to pracownik przygotował, 

przyszedłem tutaj rano wziąłem, rzecz jest taka prawne to ja z pracownikami będę robił to, bo to po 

mojej stronie żeby przetarg był zgodny z prawem, ale na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka że 

właśnie w drugim przetargu kwota najniższa jest 213.000,00 zł, a my mamy w budżecie 

zabezpieczone 208.000,00 zł. 

Radna Halina Bardadin – do tego momentu to jest jasne. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo było 208.000,00 zł, zabezpieczone w 

budżecie i w budżecie 208.000,00 zł została ustalona kwota, gdzie odbieramy od zamieszkałych i 
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niezamieszkałych. Wyjaśniałem Państwu, bo mamy deklaracje tam cztery tysiące ileś informacji, bo 

mamy zamieszkałych i niezamieszkałych, bo te firmy też deklaracje podpisały, od nich zbieramy. I 

co teraz mówiłem, że wpływy od tych niezamieszkałych są w granicach 17.000,00 – 20.000,00 zł. 

rocznie. Teraz przetarg był pierwszy na 208.000,00 zł, że mamy w budżecie kwotę, ale wtedy 

ustaliliśmy, że będzie taniej kosztowało jeżeli wyłączymy niezamieszkałe, ale nie powinniśmy wtedy 

w budżecie, inaczej powiem,  

Radna Ewa Szydłowska  - to będzie mniej 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do tego zmierzam, jeżeli robiliśmy przetarg pierwszy i 

uważaliśmy, bo tak była rozmowa, że wyłączymy niezamieszkałych, to w przetargu pójdzie za 

mniejszą kwotę, tak? Ale z drugiej strony my opłatę braliśmy do tej pory, jeżeli braliśmy opłatę to 

powinniśmy 208.000,00 zł pomniejszyć o opłatę dotychczasową, którą pobieraliśmy, tak? A 

scedować odbiór, podpisanie umowy dla firm bezpośrednio z firmą 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – panie wójcie wszystko bardzo dobrze, ale to trzeba było 

zrobić przed ogłoszeniem przetargu, chociażby tego drugiego.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja w trakcie trwania drugiego  

Radny Ignacy Janczuk – my rozmawiamy, ale sami nie wiemy o czym. To wszystko musi się odbyć 

uchwałą, chcąc takie coś zrobić.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – już panu mówię. Zmiany stawki i inne rzeczy muszą się odbyć 

uchwałą, oczywiście, a to jeszcze publikacja idzie. 

Radny Łukasz Kalużny – jak osoby fizyczne płacą 10 zł za niesegregowane, wójt nigdzie nie idzie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pan mówi ja słucham 

Radny Łukasz Kalużny – a firma tez 10 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, zaraz powiem panu 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – firmy płacą inaczej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z zarządzenia z którego wynika, że dla instytucji nieselektywne, 

niezamieszkałe od pojemnika 110 l. bierzemy 14,50 zł, 120 l. bierzemy 18 zł, 240 l. bierzemy 36 zł, 

110 l. 165 zł i KP7 ten duży zielony 400 zł. Te stawki są za niskie w stosunku do nieselektywnych, 

bo teraz zawieść śmieci do segregacji, na instalację do Siedlec to od Mt biorą 250 zł, gdzie u nas 

zakładając że pojemnik 100 l. to jest ok 1 t. On zbiera za 165 zł, żeby zawieźć na segregację do 

instalacji to musi zapłacić 230 zł – 250 zł. Sarnaki w tej chwili ogłaszały przetarg na te 

niezamieszkałe i te agroturystyczne, to jest stawka za niesegregowane od Mt 3000 l. 280 zł. 

Radna Halina Bardadin – a jeżeli odbierają mniej?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeszcze taka informacja, w Sarnakach teraz był przetarg, polega 

na tym, że dziesięć pojemników 120 l. każdy i tyle w ramach tego przetargu i odbiorze płacą 280 zł 

rocznie, czyli 10 pojemników po 120 l. to jest 1200 l. Jeżeli oni, bo tak przygotowali w przetargu, 

jeżeli teraz mieszkaniec odda teraz nie 50 tylko 12 . Oni przyjęli w zapisach, że te 280 zł biorą 

ryczałtem za rok dla takiej struktury, 10 pojemników o wielkości 120 l.  

Radna Ewa Szydłowska – jeżeli jakaś zmiana  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeżeli weźmie więcej to musi dopłacić, a mniej to nie wiem.  
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Radna Halina Bardadin – ale czy ktoś tego pilnuje? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – firma zbierająca 

Radna Halina Bardadin – czy ktoś tego pilnuje chciałam zapytać 

Radna Ewa Szydłowska – bo deklarował 

Radna Halina Bardadin – firma odbierająca jeżeli widzi, że tych śmieci jest więcej niż 

zadeklarowano czy tego pilnuje? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to bierze na siebie firma zbierająca, bo ona musi udowodnić że 

osoba oddała piętnaście worków po 20 l., a nie 10, bo jeżeli odda 10 to w tej stawce, a jeżeli 15 to   

Radna Halina Bardadin – czy oni to kontrolują? 

Radny Ignacy Janczuk – ja bym chciał kilka słów, my na razie tak rozmawiamy 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – o niczym 

Radny Ignacy Janczuk – a ja do końca nie rozumiem o co chodzi. Panie wójcie, ja widzę że pan nie 

zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bardzo zdaję 

Radny Ignacy Janczuk – bo za przeprowadzenie i rozstrzygnięcie odpowiada pan 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak 

Radny Ignacy Janczuk – doskonale pan o tym wie i teraz tu jesteśmy blisko prawdy między firmą, a 

tymi pieniędzmi, które mamy i trzeba znaleźć takie rozwiązanie żeby to dało się pogodzić, żeby ten 

przetarg został rozstrzygnięty.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja też uważam, że  

Radny Ignacy Janczuk – my tego nie możemy odciągać ani jednego dnia, bo to będzie taki 

problem, że głowa mała. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale ja teraz odpowiem na tym co wytłumaczyłem, prosty jest 

rachunek. Ogłosiliśmy przetarg, że odbieramy tylko od  zamieszkałych 

Radny Ignacy Janczuk – panie wójcie, stop. Jeśli my zaczniemy jakieś tutaj zmiany, to trzeba było 

te zmiany robić w listopadzie, w grudniu, nie dzisiaj, bo my dopiero następny przetarg ogłosimy w 

marcu. Czy pan rozumie? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – absolutnie nie. Ten przetarg musi być rozstrzygnięty. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jak najszybciej, w następnych siedmiu, czternastu dniach.   

Radna Halina Bardadin – tylko zastanawiam się, dlaczego pierwszy przetarg był tak późno 

ogłoszony? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – a inne rozwiązanie tego problemu?   

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo inne rozwiązanie, jakie? Dołożyć nie 

możemy, tak?  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – jesteśmy ograniczeni w tej kwocie jaką zbieramy.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jakie jest rozwiązanie, że ogłaszam przetarg skoro jeden miesiąc 

ogłaszam przetarg w tej chwili, że firma będzie odbierać od pierwszego marca i wtedy będzie 

proste działanie 

Radny Ignacy Janczuk – ale jak pan się wytłumaczy z tych trzech miesięcy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do tego zmierzam, z dwóch. 

Radny Ignacy Janczuk – z dwóch. Ja pan się wytłumaczy z tych miesięcy, pan wie co to może być 

za to?  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – będą kary napewno, na jak może być bez kar.  

Radny Łukasz Kalużny – ale widać Kornica z czego słynie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jest taki zapis, że mogę wystąpić do firmy, ja to zrobiłem,  która 

do tej pory odbierała, bo mogę powierzyć im dalej. Wystąpiłem z pismem żeby kontynuowali.  Nie 

wyrazili zgody, bo wygrali przetarg w Łosicach i nie chcą tego robić. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale to nie o tym mówimy, co możemy zrobić w tej chwili? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale wytłumaczyłem 

Radny Ignacy Janczuk – czy ten przetarg, który w tej chwili jest, on jest unieważniony? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – nie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – i trzeba tak zrobić żeby  

Radny Ignacy Janczuk – trzeba doprowadzić nie wiem w jaki sposób, rozmowami z tą firmą, żeby 

ten przetarg został zrealizowany. 

Radny Wojciech Baj – nie można porozmawiać z firmą, żeby zeszli o te 5.000,00 zł? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dobrze Szanowni Państwo, jest takie rozwiązanie dołożyć nie 

możemy. Tutaj jest takie rozwiązanie pani Grochowiec będzie pracowała na dwóch stanowiskach.  

Radna Ewa Szydłowska – a pracuje teraz jak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pani Grochowiec jest w tej chwili osobą, która jest rozliczana w 

100% jej wynagrodzenia ze śmieci. Czyli Państwo wiecie, jest w budżecie zapisane 

Radna Ewa Szydłowska – tak 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest tak zapisane. 208.000,00 zł pani skarbnik podała, bo 

zostaje tyle odejmując koszty obsługi. 

Radna Halina Bardadin – rozumiemy, oczywiście. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – i teraz można zrobić technicznie tak, że pani Sylwia Grochowiec 

pół swoich poborów pracuje przy śmieciach, a drugie pół pracuje na rzecz innego działu. Wtedy 

zmniejszam koszty obsługi i wtedy pokazuje że mogę wykazać tak jak tutaj rozmawiałem nie 

208.000,00 zł tylko 216.000,00 zł.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – rozumiem, bo mamy pracownika, który odchodzi na 

emeryturę? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pani Lidka odchodzi na emeryturę, ale to się stanie dopiero od 

czerwca, na przełomie pierwszego – drugiego półrocza. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale my mamy przetarg ogłoszony na rok. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – więc te finanse w ciągu roku nam się zamkną? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to jest rozwiązanie. 

Radna Halina Bardadin – jaka to kwota by była takiego rozwiązania, czy nam wystarczy pieniędzy? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – nam brakuje 5.000,00 zł, to na pewno. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zakładając, że pracownik ma na rękę 2.000,00 zł, 3.000,00 zł 

brutto, to odchodzi 1.500,00 zł razy 10 to jest ile? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – no jest rozwiązanie. Czy Państwo uważacie, że takie 

rozwiązanie jest dla nas do przyjęcia? 

Radny Ignacy Janczuk – trzeba zrobić wszystko, żeby ten przetarg został rozstrzygnięty, bo inaczej 

to będzie 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja jestem na tak, bo uważam, że tego przetargu 

unieważnić nie możemy.  

Radny Stanisław Wielgórski – w żadnym wypadku.  

Radny Łukasz Kalużny – i tak już jest za późno.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – tak jest za późno na to. 

Radny Łukasz Kalużny – już jest luty. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – nic nie przeciągamy tylko podpisujemy umowę z tą firmą. 

Radny Ignacy Janczuk – ale na przyszłość, my powinniśmy ogłaszać przetarg może na całą 

kadencję nawet, a nie na rok. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, większość samorządów nawet teraz 

ogłaszała na przestrzeni listopada – grudnia na rok czasu. Może jeden, dwa na dwa lata.  

Radny Ignacy Janczuk – ale jakby ogłoszona była na całą kadencję w pierwszym roku ma pan z 

głowy temat przez cztery lata.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiem panu szczerze, nie wiem czy będzie temat na cztery 

lata, bo nie wiem jak firma przystąpi, bo jeżeli umowa ma trwać pięć, dziesięć lat to każda firma 

zastrzega sobie prawo negocjacji cen.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – panie wójcie prośba żeby te przetargi były ogłaszane 

wcześniej. Ja mam jeszcze jedną sprawę, po rozmowach z mieszkańcami, zgłaszają mi ten 

problem różni ludzie. Więc jest tak, jest ustawa śmieciowa, wszyscy mają mieć podpisane umowy. 

My nie mamy w gminie ze wszystkimi podpisanej umowy na śmieci.   

Radny Łukasz Kalużny – a jak to tak można?  
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – no jak to tak można właśnie? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – idzie może Sylwia to ona po prostu w trybie administracyjnym 

przystępuje, ale na pewno nie wie też o wszystkich, bo są takie sytuacje, że ktoś jest zamieszkały, 

czy ktoś nowy przyjezdny i nie ma możliwości takiej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – rozmawiałem z pracownikiem, podpisywałem takich kilka decyzji, 

które wydawaliśmy z Urzędu, bo wiemy, że ta osoba tutaj mieszka, jest i śmieci produkuje.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to ja prosiłabym, żeby to jeszcze raz zweryfikować, mamy 

mieszkańców i wszyscy mamy mieć umowy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja inaczej odpowiem Państwu, to wiedzcie że u nas w 

meldunkach jest 5 tysięcy osób, ale ze sprawozdania, deklaracje są podpisane ze 4100 osobami. 

Tyle osób brakuje, ale do śmieci nie bierze się meldunek tylko zamieszkałe. Ja Państwu mówię na 

zasadzie takiej, że osoby niezamieszkałe, bo tutaj dyskutowałem jak temat rozwiązać. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – i właśnie jak to rozwiązać? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jest w ustawie zapisane, tyle razy mówiłem, że osoba która 

przyjedzie do nas do gminy i będzie przebywać dłużej niż czternaście dni, powinna przyjść i złożyć 

deklarację. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – panie wójcie nie mówię o takich osobach, ja mówię o 

mieszkańcach.  

Radna Halina Bardadin – o mieszkańcach, o gospodarstwach, o zameldowanych. Ja sobie nie 

wyobrażam przecież to jest do sprawdzenia.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja poruszyłam ten temat, ponieważ mieszkańcy tą sprawę 

poruszają, są świadomi tego, wiedzą, mówią dlaczego ja płacę 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – a inny nie płaci. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - jakie są formy żeby zmusić. 

Radna Halina Bardadin – ale skąd wiedzą, że ktoś nie płaci? 

Radny Wojciech Baj – jest duża różnica w deklaracjach. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tu jest też ilość osób w domu, jest zameldowanych pięć, a 

przebywa dwie i trzy i zdaje sobie sprawę, że z tego jest. Byłem na zebraniach ludzie mówili, a jak 

mam zrobić jeżeli dziecko studiuje, albo na trzy tygodnie wyjeżdża do pracy. I wtedy każdy idzie na 

łatwiznę, że jego nie ma od świtu do nocy codziennie  

Radny Ignacy Janczuk – jak mamy, że ma meldunek stały, a wyjeżdża na trzy tygodnie do pracy to 

nie jest istotna rzecz, bo następne dwa tygodnie produkuje śmieci.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do pracowników odpowie, że jego nie ma na stałe.  

Radna Halina Bardadin – jak złoży deklaracje, więc to jest do sprawdzenia, bo mamy ewidencję, 

tak? 

Radny Ignacy Janczuk – rada ustaliła, że mogą być zwolnieni studenci, którzy przedstawią 

zaświadczenie oraz szósta osoba, powyżej pięciu osób i tego trzeba się trzymać.  

Radna Halina Bardadin – ale to można sprawdzić czy wszyscy  
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja właśnie mówię 

Radna Halina Bardadin – to jest do sprawdzenia 

Radny Ignacy Janczuk – to trzeba w Urzędzie. W Urzędzie Stanu Cywilnego jest wiadomo ile jest 

zameldowanych w danym miejscu, to trzeba przez Urząd nie przez sołtysów.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – bo sobie zrobimy biedę, bo skoro sąsiad nie płaci, a ja 

płacę, to za chwilę powiem, że też nie będę płacić.  

Radna Halina Bardadin – jestem za tym żeby to z Urzędu wyszło ile osób jest, ile jest gospodarstw 

domowych, każdy dom ma numer swój i tak dalej i tym sposobem sprawdzić czy wszystkie 

deklaracje zostały złożone.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – bo mamy deficyt w wodzie, za chwile będziemy mieli w 

śmieciach.  

Radna Halina Bardadin – czy mają taką informację pewną, że ktoś nie płaci. Skąd mają takie 

informacje?  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to sprawę śmieci mamy załatwioną. Czy do pana wójta 

macie Państwo pytania? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo wniosek na azbest pojechał, wniosek na 

PROW, na drogę był złożony, w tym tygodniu będziemy składać na FOGR do Koszelówki i 

pracujemy nad wnioskiem do ZPPO. Szanowni Państwo będzie nabór w drugim półroczu na 

gospodarkę wodno - ściekową. To będzie wniosek na radzie w lutym, albo w marcu na 

zabezpieczenie środków na wykonanie projektu dokumentacji przebudowy, modernizację Wólkę. 

Poproszę pracowników żeby ściągnęli ofertę 

Radna Ewa Szydłowska – Wólkę Nosowską? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak Wólkę Nosowską.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale w tej chwili na projekt zabezpieczyć środki?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba w tej chwili zabezpieczyć środki na wykonanie projektu. 

Radna Ewa Szydłowska – a odpisali z Siedlec w sprawie wysypiska? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ZUO? Nie oni nie odpisywali, ja tam byłem, rozmawiałem, 

zaproszę na spotkanie to Państwu powiem, co prezes złoży, jaką ofertę.   

Radna Ewa Szydłowska – chciałabym zaprosić prezesa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja Szanowni Państwo będąc na rozmowie, bo byłem dwa razy 

przy okazji, to nawet sugerowałem, Szanowni Państwo ja wam wskażę, porozumiemy się, ale i tak 

będę was zapraszał żebyście przyjechali na sesję. Ja tak w sprawie postanowiłem, tak było pisane 

w dokumencie. Tam jeszcze jest Szanowni Państwo taki nabór. Przydomowe oczyszczalnie, bo 

kilkanaście osób się zgłaszało o przydomowe oczyszczalnie, możemy je zrobić w ramach jak 

będziemy robić gospodarkę wodno - ściekową. Będę wiedział jak ją poprowadzić tym dziesięciu, 

czy piętnastu osobom, zrobić jeszcze przydomówki. Prośba jest taka, żeby rozpropagować, osoby 

które są chętne, żeby zgłaszały się do budownictwa. I jeszcze jest taki temat, nabór, tak jak 

mówimy o edukacyjnej, też będzie nabór na place zabaw, typu siłownie. To jest akurat, na takie 

nasze otwarte przestrzenie, tutaj czy siłownie, czy coś.  
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – siłownie zewnętrzne. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak zewnętrzne, kiedyś myślałem stół do ping – ponga taki na 

zewnątrz żeby można było poodbijać. To będzie nabór też w tym roku na rozwój bazy sportowej. To 

jest dofinansowanie minimum 200.000,00 zł.  

Radny Leszek Muszyński – kiedy to będzie nabór? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo to temat z przed dwóch dni, trzeba będzie 

rozmawiać, czy to jest w 90%, czy w 50%. 

Radna Ewa Szydłowska – panie wójcie, ja mam jedno pytanie, bo tutaj pan ciągle mówi że są 

jakieś projekty, my mamy zabezpieczać środki, ale to tak, budżet wiemy jaki, zostało 2.000.000,00 

zł. Od tych 2.000.000,00 zł odejmujemy to ile nam starczy, jak to jest? Bo ja nie mam poczucia jaka 

to ta kwota ma być na te inwestycje.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo azbest, dofinansowanie jest 

Radna Ewa Szydłowska – ale rozumie pan wójt co powiedziałam?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak rozumiem panią. Chce pani powiedzieć jak będziemy te 

projekty robić 

Radna Ewa Szydłowska – od tych 2.000.000,00 zł odejmujemy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – czy będziemy dalej na plusie, czy będziemy dalej na minusie, 

tak? 

Radna Ewa Szydłowska – nie panie wójcie. Jaka kwota, mamy zabezpieczać środki, na ale z tych  

2.000.000,00 zł, tej nadwyżki co zostało z ubiegłego roku, czy to z przyszłego, skąd my to mamy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to zależy, tak jak pani mówiłem 

Radna Ewa Szydłowska – bo ja na przykład o tutaj z tą ścieżką tak, to wtedy jest inna rozmowa, 

jeżeli wiem że starczy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ścieżka to jest projekt do złożenia i wykonania w danym roku. 

ZPPO tak jak powiedziałem nabory są teraz, realizacja do 2018 r. do czerwca chyba. Nabory 

następne przykładowo, modernizacja ujęcia wody Wólka Nosowska sądzę, że też to będzie, nie 

jeżeli złożymy w pierwszym półroczu tym, to może być do końca 2017 r., albo też część 2018. 

Część projektów unijnych od złożenia wniosku do realizacji są terminy dwuletnie, część projektów 

trzeba rozliczyć do końca jakiegoś okresu. 

Radna Ewa Szydłowska – ale pieniądze muszą być zabezpieczone w budżecie, żeby złożyć 

wniosek? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pieniądze zawsze muszą być zabezpieczone na wkład własny.  

Radna Halina Bardadin – przy składaniu wniosku. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – niektóre projekty nie wymagają zabezpieczenia środków na 

wkład własny, niektóre tak jak przy motopompach pani Aniu było 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale niektóre projekty wymagają zabezpieczenia 100%. 

Różne są projekty, modernizacja ujęcia wody to będzie milionowy projekt. Rozwój bazy sportowej 

to są jakieś 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dodatkowe 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – niewielkie pieniądze. Czy do pana wójta jeszcze Państwo 

macie pytania? Pan wójt na pogrzeb idzie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja dziękuję, jak coś to Państwo zgłoszą. 

Radny Ignacy Janczuk – z rana tak debatowaliśmy, a teraz nie ma o czym. Informacje na temat 

nagród. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, to przedstawię. 

Radna Halina Bardadin – ale to dzisiaj miało być przedstawione. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak leżą w biurku, tylko 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to trzeba przynieść 

Radna Halina Bardadin – dzisiaj miał być ostateczny termin. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to trzeba to skserować, zaraz dam Państwu jeden egzemplarz. 

Radna Ewa Szydłowska - tak samo ja zgłaszam wniosek żeby zaprosić prezesa ZUO z Siedlec. 

Radny Stanisław Maciejuk – wójt, już po pogrzebie będzie. 

Radna Zofia Marczuk – już poszli. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak można prywatne życie prowadzić. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to już wójt idzie kserować.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dam, niech sobie rozdają, co ja będę tam  

Radny Ignacy Janczuk – skoro mamy chwilkę czasu, to posłuchajcie co kiedyś mieliśmy to pismo 

złożyć, to ja myślę, że powinniśmy to pismo złożyć w sprawie pisma pana wójta, bo to odłożyliśmy 

w czasie żeby zredagować, bo w tej chwili jest przerzucenie winy na radę, a rada zero odpowiedzi 

dała, w związku z wysypiskiem, że to z winy rady i to tak zostało. Jak nie damy odpowiedzi, to 

znaczy że przyjmujemy i to jest nasza wina. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – nie, absolutnie.  

Radna Ewa Szydłowska – ja jeszcze w sprawie wysypiska, słuchajcie Państwo na pewno nie 

możemy sprzedać tego wysypiska, bo tam w Kotuniu to nawet jest prokurator, gmina sprzedała i 

problem powrócił. Tam, aż taka poważna sprawa wyszła. 

Radny Stanisław Wielgórski – to znaczy z tego co ja wiem, to nikt nie kupi, bo tam nie można 

składować.  

Radna Ewa Szydłowska – firmy z całej Polski szukają takich gmin, takich małych, żeby wywozić 

różne takie niebezpieczne odpady.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – cały czas sprawa się do tego zbiega, że my byśmy to 

komuś wydzierżawili, czy sprzedali wcześniej, gdybyśmy chcieli te odpady tutaj, bo ta firma Lekaro 

z Warszawy która była, to oni by nas tymi śmieciami z Warszawy w pół roku, albo szybciej zawalili.  
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Radna Ewa Szydłowska – ale słuchajcie jaki to jest paradoks, firma załóżmy wydzierżawia i oni 

mogą przywozić śmieci, bo oni mają pozwolenia, a my swoich śmieci nie możemy, więc ta ustawa 

to jest jakiś bubel. Tak to nie jest logiczne  

Radny Stanisław Maciejuk – przywożą śmieci takie, które się nadają do przechowywania. 

Radna Ewa Szydłowska – a nasze śmieci się nie nadają?  

Radny Stanisław Maciejuk – a nasze trzeba  

Radny Wojciech Baj – ale słyszałaś, nie można składać papieru, plastiki, szkła 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale jeszcze pytania są. 

Radny Ignacy Janczuk – ale my mamy jeszcze pytań trochę. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – czy to jakieś pilne są pytania? 

Radny Ignacy Janczuk – to wszystko pilne i żebyśmy się nie wzięli za to, ten przetarg byłby 

unieważniony i znowu nie wiadomo na co czekanie. Każda sprawa jest pilna, wójt sobie nie zdaje 

sprawę co on robi. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jeżeli chodzi o ten przetarg, to absolutnie 

Radna Halina Bardadin – a później by powiedział, że to jest wina rady 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale pisanie takich pism, że my mamy wskazać prawne i  

prawidłowe rozwiązanie, to też jest nie 

Radny Ignacy Janczuk – druga sprawa, jak odwołać prawnika? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jeżeli chodzi o prawnika, to macie Państwo to co zostało 

przygotowane, przeczytajcie. 

Radny Ignacy Janczuk – te nagrody, tak? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – nie. To jest obsługa prawna rady. 

Radna Halina Bardadin - jakie mamy wymagania w stosunku do Radcy Prawnego, przyszłego. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jeżeli macie jeszcze jakieś inne, to proszę bardzo.  

Radna Halina Bardadin – ale ja Ignacy do Ciebie. Ja uważam, że też powinniśmy odpisać na to 

pismo w sprawie tych, tego co Ty przeczytałeś, pamiętasz na sesji. Musieliśmy to napisać w innej 

formie i w ogóle nie odpowiedzieliśmy, mieliśmy to zrobić. 

Radny Ignacy Janczuk – oczywiście.   

Radna Halina Bardadin – powinniśmy to zrobić.  

Radna Ewa Szydłowska – po przeczytaniu tego, powinniśmy to zostawić tak jak jest.  

Radny Ignacy Janczuk – ja zredagowałem dwa słowa.  

Radna Halina Bardadin – bo to zostało odczytane, to jest w protokole z sesji.  

Radny Ignacy Janczuk – nie możemy pozostawić bez odpowiedzi, bo tak jakby przyjmujemy to na 

siebie, a to nie jest nasza kompetencja   
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Radna Halina Bardadin – tak tylko to już zostało odczytane na sesji i jest zaprotokołowane, że my 

się z tym nie zgadzamy.  

Radny Ignacy Janczuk – tak, ale trzeba pismo złożyć 

Radna Halina Bardadin – nie złożyliśmy jeszcze. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – przechodzimy do uchwał, a w międzyczasie zapoznajcie 

się, bo uchwały mamy opracowane, także będziemy głosowali. 

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 

2016-2019. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała treść uchwały. 

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 12, 
głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było.  
 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała treść uchwały. 

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 12, 
głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było.  
 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – czy przeczytaliście Państwo te założenia, czy będziemy 

coś zmieniać? 

Radny Leszek Muszyński – co ta obecna pani prawnik, czy te punkty miała do realizacji, czy były 

całkiem inne.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – było podobnie. 

Pracownik Urzędu Gminy Marzena Gromysz – były podobne punkty, oprócz wykonywanie innych 

czynności zleconych przez wójta oraz bezpłatne porady prawne mieszkańcom gminy Stara Kornica. 

Radny Leszek Muszyński – a trzynasty punkt był? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – nie było. 

Radna Halina Bardadin – a był udział na sesjach? 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – tak. 

Radny Leszek Muszyński – i teraz pani prawnik dotychczas w jakiej kwocie brała uposażenie, bo 

dochodzi punkt trzynasty, bo suma będzie razy dwa.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – my ogłosimy przetarg  

Radny Leszek Muszyński – jeśli wystawimy wygórowaną poprzeczkę to możemy ten przetarg 

ogłaszać kilka razy. 

Radna Halina Bardadin – każdy pracownik w zakresie czynności ma wykonywanie innych 

czynności zlecone przez wójta, to nie jest nic dodatkowego. Pani prawnik obecna jeszcze ma 



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

 

określone dni w których przyjeżdża, stałe dni, czy nie, jak to wygląda? Czy ona jest na żądanie w 

razie potrzeby, czy przyjeżdża raz w tygodniu i jest dostępna na terenie gminy.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – ja się nie wypowiem, pan wójt by powiedział.  

Radna Halina Bardadin – jak to do tej pory było? Nie mamy kogo zapytać. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – wiemy, że było nie tak jak potrzeba.  

Radna Halina Bardadin – bo można zrobić, tak panie Leszku,  

Radny Leszek Muszyński – jak próbowałem korzystać, to pani prawnik tylko i wyłącznie drogą 

mailową, nie było żadnego kontaktu. 

Radna Halina Bardadin – w jakim wymiarze godzin była zatrudniona, czy na pół etatu, czy jedna 

czwarta, też nie wiadomo? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – to umowa zlecenie była.  

Radna Halina Bardadin – umowa zlecenie. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – w umowie zlecenia nie określa się czasu, a zakres. 

Radna Halina Bardadin – to zmienia postać rzeczy, nie wiedzieliśmy na jaką umowę była 

zatrudniona. Tutaj też nie wiemy czy to będzie zlecenie, czy to będzie 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – zlecenie. 

Radna Halina Bardadin – też będzie zlecenie. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – tak.  

Radna Halina Bardadin – to zmienia postać rzeczy.  

Radny Ignacy Janczuk – jeśli można, na pierwszy rzut oka to rzucają się dwa punkty. Punkt 

dwunasty, windykacja należności. Prawnik nie jest w stanie nic windykować, musiałby być prawnik 

o specjalnych uprawnieniach, komornik albo specjalna firma windykacyjna. Ten zapis jest 

Radna Ewa Szydłowska – może źle sformułowane.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - pomoc przy windykacji. 

Radny Leszek Muszyński – pomoc w tworzeniu dokumentacji 

Radny Ignacy Janczuk – ten czternasty też jest, wykonywanie innych czynności zleconych przez 

wójta, ale jakich innych? To jest zapis bardzo szeroki.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – życie też niesie różne problemy, trudno przewidzieć.  

Radny Ignacy Janczuk – jak wszystko będzie się odnosiło do spraw urzędowych, żaden prawnik nie 

będzie tego komentował. Ten zapis jest dla mnie dziwny, wykonywanie innych czynności zleconych 

przez pana wójta. 

Radna Halina Bardadin – ja myślę, że to też jest źle zredagowane i niejasne. Bo tak jak mówię, 

każdy zakres czynności, nie wiem czy prawnik tez otrzyma zakres czynności. Wykonywanie innych 

czynności zleconych przez wójta, nieprzewidzianych może? Trudno się odnieść do tego, bo wydaje 

mi się że jest źle sformułowane.  
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – myślę, że jest to normalny zapis który jest w umowach.  

Radna Halina Bardadin – może sformułowanie jest niewłaściwe, niejasne.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – i tak pójdzie przetarg i zobaczymy, jeżeli nikt się nie zgłosi.  

Radny Ignacy Janczuk – to są pensje i nagrody, to jest wszytko razem 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – rozumiem, że akceptujemy to?  

Radny Stanisław Wielgórski – tylko dwunasty punkt zmienić.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – pomoc w windykacji należności, ale ja bym resztę 

zostawiła.  

Radny Ignacy Janczuk – bo jak każdy z nas wie, jak miał do czynienia z prawnikiem, że prawnik za 

każde pismo bierze pieniądze.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – skoro taki zakres obowiązków będzie miał, będzie umowa, 

to nie będziemy dodatkowo płacić.  

Radny Ignacy Janczuk – no nie wiem wiesz. Ja nie wiem jak u nas było, bo nikt nie jest w stanie 

przedstawić, bo pana wójta nie ma. Załóżmy masz sprawę sądową i ją rozpoczynasz, ale później 

wnosisz nowe, to wszystko się dopłaca, 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – nie miałam do czynienia, więc nie wiem.  

Radny Leszek Muszyński – mówię, że to nie dojdzie do podpisania umowy, to będzie bardzo 

kosztowny temat i będziemy się z tym długo  

Radny Ignacy Janczuk – bardzo długo nie, zobaczymy.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – akceptujecie Państwo, czy nie?  

Radny Ignacy Janczuk – w stosunku do tej wcześniejszej pani czy to jest  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to się tylko zmieniło, tylko o wykonywanie innych 

czynności zleconych przez wójta. Przeczytam Państwu z umowy z obecną panią prawnik. Dający 

zlecenie powierza, a przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do stałej obsługi prawnej dającego 

zlecenie. Dający zlecenie i przyjmujący zlecenie zgodnie ustalają, że w zakresie stałej obsługi 

prawnej wchodzi w szczególności stałe doradztwo prawne, udzielanie opinii prawnych ustnych i 

pisemnych, opracowywanie pism wymagających argumentacji prawnej, opiniowanie projektów 

umów, statutów, regulaminów, opiniowanie projektów uchwał, działanie w charakterze 

pełnomocnika dającego zlecenie przed sądami i innymi organami we wszystkich sprawach, w 

których stroną jest dający zlecenie, opracowywanie pism przedsądowych, udział w negocjacjach, 

windykacja należności. Takie było w poprzedniej umowie. Myślę, że jest to normalna umowa 

zawarta z prawnikiem. Jeszcze mamy jedno podanie, pani Kałużna Agnieszka zwraca się z prośbą 

o przyznanie lokalu mieszkalnego. Podanie stanowi załącznik do protokołu. Nie wiem jak Państwo, 

zastanówcie się bo będziemy musieli odpisać.  

Radny Stanisław Maciejuk – jak nie mamy co dać.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – no nie mamy co dać.  

Radny Ignacy Janczuk – przepraszam, ale nie słuchałem, o którą panią chodzi? 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – właśnie się zastanawiamy, to jest pani Kałużna Agnieszka. 

Ona już kiedyś do nas pisała o mieszkanie, niestety nie mamy lokali żebyśmy mogli przydzielać.  

Radna Ewa Szydłowska – a do tej pory gdzie mieszkała?  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jak się mija bank, jest drewniany dom. 

Radny Ignacy Janczuk - nie ma pana wójta, ale może któraś z pań, pani przewodnicząca, czy pani 

Ania przekaże panu wójtowi, bo jeszcze chciałbym zapytać o chodnik na Nowej Kornicy, chodzi o 

odbiór pogwarancyjny, bo to się odciąga w czasie, dzisiaj to bardzo dobrze widać co jest nie tak.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja już rozmawiałam z panem wójtem na ten temat nieraz, 

też uważam, że to trzeba jak najszybciej zakończyć, zamknąć i będziemy musieli, że to jest 

niedoróbka jakaś i trzeba będzie jakieś pieniądze przeznaczyć. 

Radny Ignacy Janczuk – w świetle prawa to my byliśmy inwestorem i to należy do nas, takie 

tłumaczenie, że to jest przekazane powiatowi to nie jest rozsądne.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jeżeli chodzi o te usterki, to jestem jak najbardziej żeby to 

usunąć, zrobić i zamknąć temat, natomiast  

Radny Ignacy Janczuk – to trzeba jak najszybciej zrobić, bp to ciągnie się już drugi miesiąc.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – z tym chodnikiem na pewno będę rozmawiała w wójtem, 

trzeba już skończyć i nie pisać pustych pism.  

Radny Ignacy Janczuk – jeszcze to pismo co ja mówiłem. Składamy to pismo, podpisujemy się? 

Radna Ewa Szydłowska – tak podpisujemy się. Najwyżej dołączymy jeszcze kolejne.   

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja bym już chciała zamknąć sesję. 

Radna Ewa Szydłowska – ja jeszcze składam wniosek o zaproszenie pana Antoniego Józwowicza , 

on jest prezesem ZUO w Siedlcach.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – już pani Ania zapisze.  

Radna Ewa Szydłowska – jeżeli będą problemy, to ja mam do pana kontakt. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – mieliśmy się wszyscy zastanowić odnośnie tej odpowiedzi.  

Radny Ignacy Janczuk odczytał pismo skierowane do Wójta Gminy. Pismo stanowi załącznik do 

protokołu.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - uważacie, że w takiej formie? 

Radna Ewa Szydłowska – to się jeszcze nie skończy,  można zawsze coś jeszcze dodać.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale jakoś odpisać musimy, skoro pismo dostaliśmy. 

Radny Ignacy Janczuk – powinniśmy odpisać, ja nie mówię że to ma być to pismo, można było to 

zredagować inaczej, ale ja to musze dać opisowo, żeby wiedzieli o co chodzi.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – skoro uważacie, że w takiej formie to podpisujemy i 

przekazujemy. Jeszcze jest jedna sprawa, to pani Ania znalazła, może pani wytłumaczy. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – to znaczy tak, w „TS” opisane jest posiedzenie naszej rady, gdzie 

jest mowa o wysypisku śmieci i tam właśnie pani Celińska napisała, że 28 jest w Kałuszynie 
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spotkanie pracowników Urzędu Marszałkowskiego z Radą Gminy w Kałuszynie, gdzie będzie 

omawiana sprawa wysypiska śmieci i tak jakby było wskazane, że może radni z terenu Kornicy tam 

podjadą, ale pracownik w między czasie dzwonił do sekretarza miasta i gminy w Kałuszynie i 

powiedział, że jest to wewnętrzne ich spotkanie, zaprosili pracowników Urzędu Marszałkowskiego, 

po to żeby przybliżyli sprawę, wytłumaczyli jak to wszystko działa i może zamiast błądzić postąpić 

analogicznie w naszej sytuacji.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – i zaprosić. Naświetlić problem jaki mamy i zaprosić kogoś 

kompetentnego, kto by nam wytłumaczył.  

Radny Leszek Muszyński – tylko u nas są cztery formy, czy trzy formy do wyboru.  

Radny Łukasz Kalużny – szczerze mówiąc, to u nas już nie ma żadnej formy wyboru.  

Radny Leszek Muszyński – tam jest kilka form 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – możemy się zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego z 

naszym problemem, jak oni zareagują na to, czy oni zechcą się z nami spotkać, żeby na pomóc go 

rozwiązać. 

Radna Halina Bardadin – to by była informacja uzyskana, najbardziej wiarygodna.  

Radny Leszek Muszyński – na pewno to by było dobre.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – spróbujemy skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim 

i zaprosić. Jak oni do tego podejdą, czy zechcą do nas przyjechać, jeżeli ze chcą my już 

dostosujemy się z terminem do nich i poinformujemy Państwa.  

Radna Halina Bardadin – tutaj pani dyrektor jest z nami i jeszcze chcielibyśmy na temat ścieżki 

porozmawiać, poprosiliśmy o folder, tutaj pani ze szkoły przyniosła na czym to dokładnie polega, 

mniej więcej zarys znamy. Czy radni chcieliby ten folder teraz przejrzeć? Czy pani dyrektor chciałby 

coś jeszcze powiedzieć? 

Dyrektor ZPPO Iwona Zaniuk – już większość powiedziałam. To są tylko propozycje wybrania tych 

elementów dla dzieci, ale tak jak tutaj pokazujemy są to pewne gry, które dzieci na przerwach 

mogły by grać, uczestniczyć w tym i ten czas zając sobie.  

Radna Halina Bardadin – za każdy dodatkowy element 

Dyrektor ZPPO Iwona Zaniuk – te elementy są płatne 

Radna Halina Bardadin – są płatne i tutaj są kwoty w zależności od tego co byśmy ewentualnie 

wybrali, to tutaj są określone kwoty. Chcecie Państwo przejrzeć jaki to jest mniej więcej zarys, żeby 

mieć pogląd na czym miałoby to polegać.  

Radna Ewa Szydłowska – to jest do zastanowienia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska 

zamknęła obrady XXIV Sesji Rady Gminy o godzinie 14 : 10. 

 

 
Protokołowała                                                                                            Przewodniczyła 
 
Marzena Gromysz                             Elwira Hulińska 
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