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PROTOKÓŁ NR XXIX/2016 

z sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 26 sierpnia 2016 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Elwiry Hulińskiej – 

Przewodniczącej Rady Gminy. 

Obrady rozpoczęły się o godzinie  09:00  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - otworzyła obrady XXIX sesji, powitała panią 
skarbnik, pana wójta, panie i panów radnych, mieszkańców, panią mecenas, panią Beatę. 
Stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 13 radnych. Nieobecny pan 
Stanisław Wielgórski – nieobecność usprawiedliwiona, pan Kalużny Łukasz – nieobecność 
usprawiedliwiona. W załączeniu lista obecności radnych.  

Zapoznała z następującym porządkiem obrad: 

1.Otwarcie. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie z sesji protokołu Nr XXVII, XXVIII. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

5. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy o projekcie socjalnym 

„ Koperta Życia”. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2018, 

- zmiany w budżecie gminy na 2016 rok, 

- skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach na uchwałę Nr XIX/71/2015 Rady Gminy w 

Starej Kornicy z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji 

podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, 

- nieodpłatnego nabycia nieruchomości leśnej położonej w Wyrzykach. 

7. Wnioski i interpelacje radnych. 

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

9 Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ja bym sama chciała zaproponować zmianę w 

porządku obrad, ponieważ mamy tutaj panów, żeby na początku i nie blokować panom 

czasu i wysłuchać i później przejść do porządku obrad według planu ustalonego wcześniej. 

Wszyscy radni byli „za” proponowanym porządkiem obrad.  

Ad.pkt.3.p.p. Przyjęcie z sesji protokołu Nr XXVII, XXVIII. 

Wszyscy radni byli „za” przyjęciem protokołów Nr XXVII, XXVIII. Protokoły zostały przyjęte 

Pan Jerzy Wawryniuk- ja występuje jako inwestor zastępczy dwóch inwestycji budowy fermy 
drobiu Pana Zubkowicza i Państwa Łaskich w miejscowości Popławy. Kłopot jest z tym, że 
chcemy żeby był wybudowany wodociąg gminny, który zasili te fermy i pozwoli korzystać z 
wody. Chciałbym nadmienić, że powiedzmy rocznie jedna ferma podłączona zużywa wodę 
gdzieś na 15-20.000,00 zł, to w rozbudowie tego wodociągu to będzie to około 60.000,00zł 
rocznie przychodu dla gminy z tytułu korzystania z tej wody. Jest przygotowana 
dokumentacja techniczna na podstawie ustaleń jeszcze z 2014r. gdzie była planowana 
budowa, rozbudowa sieci wodociągowej gminnej i tak zostały przygotowane wszystkie 
zgody, uzgodnienia i dokumentacja techniczna. I chcielibyśmy żebyście Państwo wzięli te 
okoliczności pod uwagę i podjęli uchwałę o budowie tego wodociągu. Rozumiemy też że, 
jeżeli gmina nie jest przygotowana na te przedsięwzięcie finansowo, jako inwestor zastępczy 
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będę partycypował w kosztach budowy tego wodociągu w takim zakresie jak Państwo uznają 
za słuszne. Nie mniej jednak uważamy, że ta inwestycja powinna być prowadzona, jako 
rozbudowa sieci gminnej sieci wodociągowej. Bo i średnice i uzgodnienie tego w ocenie 
mówię technicznej jakby kwalifikują to przedsięwzięcie do sieci, nie do przyłączy i na tym też 
została opracowana dokumentacja i projekt. I wszystkie do tej pory ustalenia. Jeżeli są jakieś 
pytania z Państwa strony to udzielę wyjaśnień 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- proszę Państwa, Państwo radni 

Radny Leszek Muszyński- to znaczy tak, panie wójcie budynki są jadąc do Łosic po prawej 
stronie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak 

Radny Leszek Muszyński- nasza linia jest po lewej stronie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak 

Radny Leszek Muszyński- i teraz tak, podłączenie jest na wysokości tych kurników przez 
drogę 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- na wysokości budynków po drugiej stronie drogi 
wojewódzkiej jest wodociąg 

Radny Leszek Muszyński- i teraz tak, za podłączenie tak jak było zawsze każdy mieszkaniec 
gminy płacił, że tak powiem koszty tego podłączenia i w tym wypadku wy te koszty wszystkie 
poniesiecie, tak? 

Pan Jerzy Wawryniuk - znaczy proszę pana, ja chciałbym żebyśmy my rozgraniczyli sprawy 
techniczne od spraw finansowych, bo widzę że pan zaczyna zaczepiać sprawy finansowe. 
Chciałbym żeby ustalić najpierw, że od 2014r. były budowane przez gminy. Gmina 
występowała do różnych instytucji żeby rozbudować sieć gminną wodociągową. Dla tego 
przedsięwzięcia, planowanego przedsięwzięcia został opracowany cel publiczny, została 
opracowana dokumentacja techniczna i jako gmina zwracamy się o budowę i uzyskiwała 
warunki przejścia przez jezdnię i wszystko co jest potrzebne żeby można było zaopiniować 
inwestycję i uzyskać pozwolenie na wykonanie tej inwestycji. I to są mówię sprawy 
techniczne. I według spraw technicznych wygląda to tak, że jest planowana rozbudowa sieci 
wodociągowej polegającej na wcięciu się, jak się wjeżdża do Kornicy po prawej stronie w 
istniejącą sieć i ona to jest końcówka tej sieci, przejście przez drogę wojewódzką na posesję 
pana Zubkowicza, rozbudowa po całej długości działki pana Zubkowicza i przejście przez 
drogę gminną między panem Zubkowiczem, a panem Łaskim, następnie doprowadzenie do 
końca działki pana Łaskiego tej sieci wodociągowej w kierunku na Popławy. Jednocześnie 
też rozgałęzienie po drodze gminnej, między Państwem Zubkowiczem, a Państwem Łaskim 
w stronę tej drogi do starej posesji Państwa Łaskich, więc to jest też planowana sieć 
wodociągowa, rozbudowa tej sieci wodociągowej umożliwiająca jej dalszą rozbudowę, jak 
również przejście przed drogę powiatową i budowa odcinka wzdłuż pana Terlikowskiego, 
żeby inwestycje w uzgodnieniach i w takim obszarze, dla jakiego była opracowywana mapa 
do celów projektowych i tak został zaplanowany wodociąg to jest cała inwestycja. Na tym 
polega inwestycja i teraz decyzja mówię jest jeszcze wstrzymana bo nie ma pozwolenia na 
budowę. Następna sprawa to jest taka, że na wbudowanie tej inwestycji trzeba czy na 
realizację tej inwestycji jest potrzebny w pierwszej kolejności jakiś określony czas i 
inwestycję można podzielić na poszczególne etapy i tą inwestycję można, by też podzielić na 
różne źródła finansowania. Także w pierwszym etapie nam zależałoby na tym aby była 
uchwała o budowie tej sieci przez gminę, wystąpienie o pozwolenia na budowę, a następnie 
żebyśmy doszli do porozumienia, bo my taką wolę wyrażamy, żebyśmy doszli do 
porozumienia i jak tą sieć sfinansować. Tutaj inwestorzy są zainteresowani tym, żeby ta sieć 
powstała, wyrażają gotowość partycypację w kosztach, przedstawiają swoje racje tego typu 
że budują fermy, budują swoje gospodarstwa. Jest im to potrzebne do rozwoju, dają pracę 
waszym kolegom, może dzieciom, może rodzinie czy w końcu ludziom mieszkającym z tej 
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gminy i po prostu chcemy nie mieć tutaj jakiegoś oporu i zrobić wbrew Państwa woli z nikim 
się nie zadzierać, tylko w ramach współpracy wykonać tą inwestycję. Jeśli uznacie że 
jesteście jako gmina przygotowana do tego żeby zrefundować koszty dokumentacji 
technicznej ewentualnie przejść przez drogę i niech będzie taki wasz wkład. Jeśli uważacie 
inaczej tak zróbcie, ale myślę, że nie ma powodów żeby blokować tą inwestycję w formie 
mówię takiej czysto technicznej i żeby mówię oddzielić sprawy techniczne i uzyskanie 
pozwolenia na budowę, bo jak te pozwolenie na budowę musi uzyskać gmina to będzie 
gminne. Te wszystkie sprawy są ujęte w jednej dokumentacji technicznej i rzeczywiście 
jeszcze od sieci są odgałęzienia, które są przyłączane i one też są objęte w tej dokumentacji, 
więc sposób finansowania tak jak pan wspominał, że kiedyś było budowane i ludzie 
pokrywali, jakby wnosili swój wkład poprzez inwestowanie swojego przyłącza i tego tak jakby 
nikt nie podważa że chcemy aby gmina w całości pokryła wszystkie koszty związane z tym, 
żeby można było odkręcić kurek i był woda. 

Radna Ewa Szydłowska- jakie są koszty dokumentacji technicznej?  

Radny Leszek Muszyński- bo jeszcze, można? Bo ze strony technicznej ja muszę panu 
powiedzieć, że nie wiem kto przygotowywał ze strony gminy rozbudowę tego wodociągu, 
tylko ja mieszkam w Szpakach i w wyniku dużej suszy powiedzmy tak jak w tamtym roku, w 
tym roku się nie spotykałem z tym, bo był krótki okres suszy, w tamtym roku był dość 
dłuższy, ja jako mieszkaniec mam bardzo poważne problemy z wodą, bardzo poważne 
problemy, bo praktycznie do godziny 22 nie mam wody. Od godziny 22 jest już woda i to jest 
problem gminny w tym, jest zrobiona ta modernizacja  w Kornicy studni, nie wiem, nie umiem 
odpowiedzieć, bo w tym roku nie doszło do suchych tych dni. I nie wiem czy ta ilość wody, 
która jest teraz tutaj wystarczy jeszcze żeby powstawały nowe odbiorniki. Ja jako 
mieszkaniec mogę powiedzieć, że są bardzo duże problemy dla nas z wodą, sygnalizujemy 
to do wójta, w tamtym roku ciągle sygnalizowaliśmy i się zastanawiamy nad tym, czy tej 
wody w ogóle nam wystarczy na rozbudowę nowej linii. 

Pan Jerzy Wawryniuk – chciałbym panu powiedzieć, że jeżeli pan ma problemy i nie 
będziemy dbali o rozbudowę sieci, o modernizację, o to żeby ta sieć wtedy kiedy jest 
możliwe korzystała i się rozbudowywał, podnosiła swoją wartość i nowoczesność to przez to 
będzie panu lepiej, nie jeżeli nie będzie inwestowania to będzie panu gorzej. 

Radny Leszek Muszyński- nie, jak będzie mało wody to co wtedy? 

Pan Jerzy Wawryniuk- nie, jest zapotrzebowanie na wodę, gmina na wodzie, sprzedając 
wodę zarabia pieniądze 

Radny Leszek Muszyński- o ile tą wodę ma, bo jeżeli tej wody nie ma 

Pan Jerzy Wawryniuk - a jeżeli jej nie ma to trzeba inwestować żeby źródło pozyskiwać 

Radny Leszek Muszyński- to trzeba najpierw zainwestować w studnię, która ma tyle wody, 
żeby było dla pana i dla mnie i dla mieszkańców. 

Pan Karol Łaski-  ale ja dam zysku 60.000,00zł zysku dla gminy z samej wody to pan tyle też 
da. 

Radny Leszek Muszyński- ale ja jestem też mieszkańcem i zapewnione mam mieć dostęp do 
wody 

Radna Halina Bardadin- ale pan dodaje tyle ile pan pobiera 

Pan Karol Łaski- ale gmina w ten sposób zyska czy straci? 

Pan Karol Zubkowicz- jak się przyłącze wybuduje to jest to zysk na przyszłość o wtedy 
można zmodernizować . 

Radny Mateusz Leszczyński- ale ładnie pan to ujął przyłącze 
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Pan Karol Zubkowicz- znaczy sieć, tak. 

Pan Jerzy Wawryniuk -proszę Państwa to było tak planowane żeby na przyszłość  połączyć 
sieć tutaj i można było dokonać zasilenie i zasilać miejscowość Popławy, bo może być jakaś 
awaria i człowiek, którego wzięliśmy na projektanta tę koncepcję już w 2014r. wysunął, że on 
tak by to widział, on się zajmuje projektowaniem wodociągów i w przeszłości projektowała do 
waszych wiosek jakieś tam rozwiązania i prowadził te prace i od 20 lat siedział w tych 
wodociągach i projektuje te wodociągi i taką on by widział koncepcję, że widział celowość 
połączenia tej sieci zasilającej, tutaj mówię idącej z innych miejscowości, znaczy od tej drogi 
wojewódzkiej, z tym, że właśnie żeby można było z dwóch źródeł, kiedyś te sieci połączyć i 
jak najbardziej puścić tą wodę, dlatego tak to było. My w pierwszej ocenie zwracaliśmy się o 
podłączenie się do sieci gminnej i wybudowanie przyłącza, ale to właśnie poprzez sprawy 
techniczne projektantów i tych, którzy się zastanowili i wiedzieli, że zasadna jest budowa 
sieci, rozbudowa sieci, że tego typu przyłącza na tej są zbyt długie i także tu jest potrzebna 
rozbudowa sieci, i taka wyszła koncepcja i tak do tego żeśmy podeszli. Także mówię to są 
sprawy techniczne, dlaczego mówię że być może brakuje wody, ferma jest przygotowana na 
to że będzie brakowało wody, jeżeli będzie gdzieś brakowało wody to fermę będzie można 
odciąć w pierwszej kolejności, bo ona ma zasilanie awaryjne, ona będzie korzystała z tej 
wody kiedy ona będzie, a nie wtedy kiedy jej nie będzie. Bo fermy mają przygotowane drugie 
źródło zasilania, oni mają pozwolenia wodno-prawne na wykonanie studni i to tak są 
wodomierze zakładane na zasilanie z wód głębinowych jak i na zasilanie, będą płacić opłatę 
też i do korzystania z tamtej wody. Oni po prostu potrzebują tej wody na czas kiedy 
powiedzmy będzie awaria studni, czy awaria, żeby się móc podłączyć, żeby nie zrobić strat. 
Inwestycje, wkład spowoduje, że są to straty nieodwracalne kładące inwestycje. Ja chce 
wyjawić wam jak wygląda to od strony technicznej. Sprawy finansowe to są mówię sprawy 
wtórne, o to zawsze prosiłem wójta i w rozmowach, żeby oddzielić te sprawy finansowe od 
spraw technicznych. Żeby podjąć pierwszą decyzję, że jako gmina występujemy i 
uzyskujemy pozwolenie na budowę, rozbudowujemy sieć. Następnie możemy się zastanowić 
czy na uzyskane pozwolenie na budowę mamy realizować tą inwestycję w całości, czy w 
50%, czy w 20%? A pozostałą część pozostawić na lata przyszłe, powiedzieć że mamy to w 
planie albo niech inwestorzy wykonają to na własny koszt. To jest tak w mojej ocenie, tak 
powinna wyglądać ścieżka dojścia do finału w tej sprawie. 

Radny Leszek Muszyński- nie chce ze swej strony blokować rozbudowy tej nitki, ale chce 
mieć zapewnienie że my, jako mieszkańcy będziemy mieli non stop wodę i wy. Musi mi ktoś 
po prostu zapewnić że ta woda która teraz jest będzie na nas wystarczała. 

Radna Ewa Szydłowska – panie Leszku, ale to nie Ci ludzie zapewniają wodę. 

Pan Jerzy Wawryniuk - ale niech pan posłucha co pan mówi, pan chce powiedzieć tak, że wy 
jesteście wszyscy gorsi, najpierw ja musze mieć wodę, a wy sobie później czekajcie ile 
chcecie. Przecież żyjecie w tej samej gminie, takie same prawa macie i takie same 
obowiązki  

Pan Karol Łaski-  ja nie mam na to wpływu, jak pan nie ma to i ja nie mam. 

Radny Leszek Muszyński- ale jeżeli dochodzi nowych odbiorników więcej. To trzeba 
wybudować taką studnię, która wystarczy dla nas i dla was. 

Pan Jerzy Wawryniuk - ja myślę, że pan doskonale wie, bo ja wiem, a raczej podejrzewam 
jaki jest problem braku wody wtedy kiedy jest susza, bo jest więcej branej wody jak jest na 
wodomierzu, znacznie więcej. Tutaj brakuje i tutaj macie policzone starty. Tutaj gdzie jest 
wytworzona sieć, gdzie jest wszystko opomiarowane i za każdą kroplę jest zapłacone, bo 
wam nikt wody nie ukradnie. W mojej ocenie tutaj nie ma jak, bo na fermach są podłączone 
systemy, tutaj nikt nie będzie wiadrami brał z hydrantów, albo nie będzie użytkował tego w 
inny sposób. Hydranty można zaplombować, jeżeli zostanie zerwany w innych celach niż 
publicznych, tutaj nie jest problem tej wody, która zostanie w taki sposób spożytkowana, bo 
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gdyby nie było powiedzmy uszczerbku na hydrantach po zapomiarowaniu tej wody, być 
może by niczego nie brakowało, tutaj macie problem w mojej ocenie. 

Radna Ewa Szydłowska- jaki koszt dokumentacji technicznej? 

Pan Jerzy Wawryniuk - znaczy koszt dokumentacji technicznej  to jest około 10.000,00zł, to 
są uzgodnienia mapek do celów projektowych 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to trzeba przedstawić cały kosztorys. 

Radny Ignacy Janczuk-  jeszcze ja bym chciał zabrać głos. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- proszę bardzo. 

Radny Ignacy Janczuk- tutaj z tym problemem co panowie do nas przyszli, jest normalne bo 
oni oczekują od gminy rozwiązań takich mądrych, skąd się wziął problem? Problem się wziął 
stąd, że zadziało się coś bez wiedzy i zgody rady, przede wszystkim uważam, że ten projekt 
został jakby może źle zrobiony, jako rozbudowa sieci, ponieważ on wchodzi na posesje 
prywatne i w ramach posesji prywatnych zostanie zamknięty. Czyli to uważam, że powinno 
być potraktowane bardziej, jako przyłącze do konkretnych gospodarstw. Bo na przykład pan 
wójt ze dwa tygodnie temu nam przedstawił, skąd się wziął ten problem, przedstawił że 
Państwo oczekujecie, że gmina wybuduje za darmo, słuch pana do końca, bo stąd się wziął 
ten problem, że my zostaliśmy poinformowani od pana wójta, że wy oczekujecie jako 
mieszkańcy, że gmina wybuduje cały wodociąg dla was do kilku ferm na koszt gminy, wy 
załóżmy zapłacicie za przyłącze i stąd się wziął ten dylemat i dlatego trudno nam 
skonfrontować czy wyjaśnić, bo na przykład wiele przyłączy było robionych wcześniej gdzie 
mieszkańcy płacili za to przyłącze i rozkładali to na raty. I to nie jest zła wola urzędu, czy 
gminy żeby wam nie przyłączyć wody, tylko ta forma przyłączenia jest uważam błędna. Ten 
projekt to nie powinna gmina iść w kierunku rozbudowy sieci, tylko na przyłącze dla was, bo 
na przykład Popławy mają swój wodociąg. 

Pan Jerzy Wawryniuk - mają swój wodociąg i jest doskonale zasilany. Każda awaria 
powoduje wyłączenie tej miejscowości, nie jest prawdą, że ten wodociąg jest tylko do tych 
dwóch ferm. 

Radna Halina Bardadin- ale zaraz, gdzie on będzie się kończył ten wodociąg? 

Pan Jerzy Wawryniuk - wodociąg będzie się kończył przy działce pana Flisa Tadeusza, a na 
końcu u pana Łaskiego i ten wodociąg będzie się kończył 200m w lewą stronę w kierunku 
Łosic za przystankiem autobusowym. Ten wodociąg będzie miał następne odgałęzienie 
drogą gminną w kierunku starej posesji pana Łaskiego, wzdłuż  tamtej drogi 

Pan Karol Łaski - w stronę wsi 

Radna Halina Bardadin- w stronę wsi, ale co nam to da? Wieś jest podłączona tak? Bo tam 
jest podłączony wodociąg i co nam to da? Tak de facto wieś się kończy tam gdzie Państwa 
posesja się zaczyna 

Pan Jerzy Wawryniuk - nie później nie będzie możliwości rozwojowej tej sieci 

Radna Ewa Szydłowska – ale po co? 

Radna Halina Bardadin- ale jest sieć, to co nam to daje, że będzie można w przyszłości z 
drugiej strony. 

Radny Ignacy Janczuk- może na razie posłuchajmy naszego gospodarza, pana wójta, niech 
się wypowie, jak zostało to zaplanowane i przeprowadzone. Bo my się dowiedzieliśmy o tym 
dosłownie dwa miesiące temu jak Ci Państwo złożyli pismo o przyłącze, że Ci Państwo 
oczekują, że gmina wykona za darmo, a oni dopłacą po 1.500,00zł za przyłączenie. Proszę 
to nam wyjaśnić żebyśmy mogli jakoś pójść krok do przodu, bo nie ulega wątpliwości że Ci 
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Państwo mają prawo starać się o wodę, tylko załóżmy, cytuję pana słowa: „budżet nie jest z 
gumy” i my w trakcie roku dostajemy do sfinansowania znowu inwestycje, gdzie inwestycje 
oczekują już co najmniej od pięciu lat, których my nie możemy zrealizować i pan znów 
obiecuje, czy jak że pan to wykona na koszt gminy. proszę nam to wyjaśnić, żebyśmy mogli 
pójść krok do przodu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, jak tu było przedstawione przez inwestora, były 
rozmowy wcześniej, zostały przygotowane dokumentacje i projekty na to, aby dokonać i 
uzyskać stosownych pozwoleń. Nie było żadnych zmian w rozliczeniach finansowych, te 
dokumenty i projekty wziął na siebie inwestor z wykonawcą. 

Radny Ignacy Janczuk- ale po ustaleniu z kim? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- z wójtem, nie było mowy, oni koszty ponoszą, dlatego że 
tak jak przedstawione było technicznie, to należy że tak powiem traktować, jako przyłącze, 
nie przyłącze tylko wodociąg. Wodociąg. Tu była dyskusja na jednej sesji, na drugiej, 
państwo rozmawialiście, co jest wodociągiem, a co jest przyłączem. Wyszło to, może dwie 
czy trzy sesje był o tym dyskusja. Sprawa jest tego rodzaju, pomyślałem sobie, my jako 
gmina zrobilibyśmy przejście pod drogę, bo trzeba byłoby nadać, że byłaby to inwestycja 
celu publicznego i uzyskali stosowne pozwolenia i zabezpieczyli się jakby nasz wodociąg po 
drugiej stronie drogi zaworami, które gwarantowałyby że tak powiem dla gminy. Gdyby w tym 
obszarze dochodziło do jakiegoś nieszczęścia to ja jestem bezpieczny, bo mogę zawory 
zamknąć i innym ludziom, osobom dostarczyć wodę, nie muszę odcinać gdzieś tam na 
dalszej nitce wodociągu i będzie brakowało wody całej Rudce, albo większej zbiorowości. 
Szanowni Państwo, tak jak tutaj było powiedziane to były wszystko sprawy techniczne, to 
były wszystko sprawy techniczne jak traktować i jak podejść. I tak jak mówiłem wcześniej 
Państwo deklarowali, że będą w tym wszystkim partycypować. Uznałem, że przechodząc 
przez drogę, bo tam żeśmy wystąpili do właściciela drogi o nawet wyrażenie zgody na 
przejście przez drogę, bo taka procedura musi być zachowana, tam muszą być inne 
czynności do zrobienia żeby to wybudować. I stąd wyszła moja propozycja, żeby te 
inwestycje podzielić, po naszej stronie w ramach wodociągu tak jak panowie technicznie 
twierdzą, że to jest całość wodociągu, a po naszej stronie byłby wodociąg tylko do tej części, 
która idzie do posesji będą zawory odcinające ewentualnie dla bezpieczeństwa. I teraz jest 
kwestia taka, czy Szanowni Państwo od wpięcia się w rurę wodociągową, która jest po 
stronie lewej drogi wojewódzkiej do tych zaworów gmina poniesie koszt, czy od wpięcia się 
do tego wodociągu, który się kończy przed Państwem Terlikowskich 100% kosztów ponosi 
inwestor z wykonawcą, bo Szanowni Państwo nadany został bieg, właśnie ze względu na to, 
że to było traktowane, jako wodociąg i uzyskując te wszystkie dokumenty technicznie i inne, 
stoi sprawa do zgłoszenia wniosku o pozwolenie na budowę. 

Radny Leszek Muszyński- czyli ze strony technicznej może pan powiedzieć przy tych 
ujęciach, które teraz są czy będzie zapewniony dopływ, dostęp do wody tak jak dla nowej 
inwestycji i dla powiedzmy mieszkańców Szpak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak jak mówiłem wczoraj i wcześniej, przymierzamy się w 
tej chwili do opracowania dokumentacji technicznej i wybudowania kolejnej trzeciej studni dla 
ujęcia Nowa Kornica z opcją taką, żeby być pewnemu, iż tak jak Państwu mówiłem, w studni 
wody nie zabraknie, powiem Państwu więcej ludzie mówią panie wójcie, jeśli OMYA 
wypompuje ten cały staw tak jak powtarzałem zbiornik to też jaka może być sytuacja, nie 
wiem, bo ja nie jestem hydrologiem, ani geologiem, jak będzie miało wypompowanie 
156 000m3 wody z tego całego zalanego zbiornika na nasze studnie głębinowe, które są na 
głębokości wybite, jedna pompa jest na głębokości 60m, druga jest 80m. 

Radny Ignacy Janczuk- nie rozmawiajmy nie na temat, bo tu jest temat inny. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, nie ale tutaj pan zapytał konkretnie jaka jest sytuacja 
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Radny Mateusz Leszczyński- a skąd pan wziął tą wycenę 39.000,00zł w projekcie na 
przewiercenie pod drogą? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, ja odpowiem dalej, jeżeli chodzi o 
jeszcze kontynuuję tutaj pana radnego Leszka myśl, Szanowni Państwo, tak jak tutaj 
panowie powiedzieli mieliśmy, w tym roku nie, 2 lata temu w tym był przestój tej wody, jaka 
jest reakcja? Panowie dzwonią tylko przedsiębiorcy i proszą panie wójcie informuj nas 
wcześniej i powiedz ile czasu będzie trwało, czy to będzie trwało pół godziny, czy godzinę, 
jak dłużej my przechodzimy na zasilanie wodą z własnego źródła. Takie były w trakcie 
rozmowy. 

Radny Leszek Muszyński- zapytam jeszcze raz, dzisiaj nie jest pan w stanie odpowiedzieć 
na to czy starczy wody na nowe ujęcia i dla mieszkańców, którzy są już podłączeni przy tych 
ujęciach które już mamy. To że będziemy budować, to jest dobry i szczytny cel, ale dzisiaj 
jeszcze nie budujemy i dzisiaj chcę usłyszeć odpowiedź, czy tej wody wystarczy nam 
wszystkim? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- przy normalnym rozbiorze i przy suszy nie powinno 
zabrakować, jeżeli byłaby susza tak jak mieliśmy w tamtym roku, 3 tygodnie suszy, to tak jak 
Państwo deklarują, jeżeli mieszkańcom by zabrakło to są w stanie, tak panowie na wniosek 
wójta, na czas suszy wyłączyć zasilanie sieciowe i przejść na własne. 

Radna Ewa Szydłowska- jaki koszt przebicia pod drogą pan przewiduje? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- pani Aniu? Szanowni Państwo, tutaj po tych danych to jest 
sytuacja taka, całość projektu 142.000,00 zł. Ta część przejście przez drogę plus 
dokumentacja, uzyskanie pozwolenia i uzyskanie czasowej organizacji ruchu. 

Radna Ewa Szydłowska- a nie da się rozdzielić przejścia, a dokumentacji oddzielnie podać? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- już pani mówię, tak jak mi tutaj przedstawiono, przeczyta 
pani Aniu, żebym błędu nie zrobił 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 20.990,50 zł, 
przejście pod drogą, do tego należy dodać również inspektora nadzoru budowlanego. 

Radny Mateusz Leszczyński- sam przebieg pod drogą? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak. 

Radny Mateusz Leszczyński- tu mam wycenę która wcześniej jest podana, przebieg pod 
drogą  8.700,00 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- szacunkowy był robiony pewnie, tak jak jechaliśmy na te 
spotkania. 

Radny Mateusz Leszczyński- ale żeby panie wójcie było jasne 20.000,00zł to nie 9.000,00zł. 

Pan Jerzy Wawryniuk- ale ja jeszcze chciałbym dodać, że tutaj analizując sprawy 
kosztorysów i ktoś chce się opierać sprawy kosztorysu żeby ustalić wartość i to jest błędny 
kierunek. Kosztorys inwestorski jest to kosztorys opracowywany przed rozpoczęciem 
inwestycji i on jest opracowywany na wskaźnikach średnio krajowych i kosztach w cennikach 
średnio krajowych. Nie odzwierciedla kosztów budowy, ani kosztów inwestycji, to jest 
kosztorys poglądowy dający pogląd jaki to jest koszt wielkości, a nie jest to określenia 
kosztów. Teraz powiedzmy jest taka sytuacja, że my nie jesteśmy zainteresowani czy tą 
budowę po kosztach inwestorskich, lub żeby przekraczać koszty inwestorskie, tylko jesteśmy 
zainteresowani żeby to budować jak najtaniej. W mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem 
jeżeli gmina chce partycypować w kosztach i uzna to za stosowne aby partycypować w 
kosztach żeby określiła kwotowo nie zadaniowo, bo to zadanie może kosztować 15.000,00zł, 
a przyłącze czy pozostała robota nie 10.000,00zł tylko powiedzmy 60.000,00zł. Te koszty są 
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kosztami, projektant projektując projektuje i daje wycenę nie na podstawie rzeczywistych 
miejscowych cen, tylko na podstawie średnio ważonych cen krajowych. Ten kosztorys jest 
kosztorysem poglądowym, mówiącym o cenach bez powiedzmy jakiś tam rabatów na 
wykonanie sieci i tych prac. Także te kwoty, które tam są, to nie są koszty takie, które 
powiedzmy należy przez gminę wydać, czy ktoś pokrycia takich kosztów żąda. My 
rozmawialiśmy, żeby ten wodociąg był wykonany siłami własnymi i gminy, też powiedzmy 
wskażemy materiały gdzie kupić, gdzie będzie taniej, także nie jesteśmy tutaj za tym aby 
pompować koszt tej inwestycji, tylko wręcz przeciwnie, aby to było to jak najniższe, to co jest 
w kosztorysie to jest wartość poglądowa, nie wartość rzeczywista. 

Radna Ewa Szydłowska- pani Aniu, pani dokończy, bo pani przerwano. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak, tylko dokonując zmiany w planie budżetu ja opieram się 
na kosztorysie, dlatego że ja muszę zabezpieczyć środki, ja wiem że może być mniej, ale nie 
może być więcej i jeżeli ja nie zabezpieczę tych środków na kwotę która opiewa kosztorys, to 
ja mogę się znaleźć w takiej sytuacji, że ja nie mogę realizować tego zadania, nie można 
płacić i wykonywać dlatego, że nie mam zabezpieczonych środków w budżecie i dlatego 
opieramy się na kosztorysie. 

 Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, jeszcze tutaj do tej myśli 

Radna Halina Bardadin- pani nie dokończyła czytać 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, nie Szanowni Państwo, to już cały czas tak jest tak jak 
pani skarbnik mówi, dla nas podstawą do wpisania do budżetu czy 130, czy 90, czy 500 to 
jest kosztorys inwestorski, stąd pani skarbnik oparła się na kosztorysie inwestorskim i stąd 
wprowadziła te kwoty do budżetu, tak? A wykonanie to będzie według stawek rzeczywistych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- a jakie są koszty rzeczywiste? Panowie się 
orientujecie? 

Pan Jerzy Wawryniuk - proszę pani 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- w takim razie skoro nie kosztorys to 
rzeczywiste 

Pan Jerzy Wawryniuk - znaczy koszty rzeczywiste nie są określone, bo koszty rzeczywiste 
wyjdą w trakcie wykonania, my jesteśmy zainteresowani zrobieniem tego systemem powiem 
nawet gospodarczym, czy w inny sposób, my byśmy mogli powiedzmy zadeklarować 
budowę tego wodociągu za niższą kwotę jeżeli byłaby powiedzmy chęć inwestowania gminy 
w to. Najlepiej w mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem jest mówię oddzielenie tego na 
sprawy techniczne i podjęcie uchwały o budowie wodociągu, a następnie zabezpieczenie, 
żeby ustalić wkład gminy, jaki może włożyć, a resztę pozostawić z naszej strony, znaczy z 
mojej jako inwestora zastępczego wpłynie zobowiązanie, że te kwoty zostaną, przyjmę 
fakturę od gminy na tyle ile będzie rzeczywisty kosztów, nawet gdyby one przekroczyły 
wartość planowaną w kosztorysie inwestorskim to też mówię deklaruję, że całość tych prac 
będzie pokryta  w różnicy. Możemy na tą okoliczność przelać na konto gminy, czy złożyć 
pisemne zobowiązanie, czy udzielić gwarancji bankowej, tak jak jest powiedzmy 
przystępując w przetargach żeby zabezpieczyć gminę takimi środkami jakie będzie uważała 
za stosowne, i tutaj nie ma przeszkód jakby z naszej strony, żebyśmy te zobowiązania 
złożyli. I taką deklarację tutaj składamy, ja jako inwestor zastępczy, żeby gmina nie miała 
powiedzmy rozliczeń z jednym, drugim, czy trzecim panem tam gdzie jest planowany ten 
wodociąg tylko inwestor zastępczy gwarantuje, że mówię założę te środki zanim one jeszcze 
zostaną wydane, także tutaj zagrożenia finansowego dla gminy nie widzę. 

Radna Ewa Szydłowska- to dalej może pani kontynuować, bo ja jeszcze do końca nie 
usłyszałam 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk-  Szanowni Państwo 
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Radna Ewa Szydłowska- 20.990,50zł, a dokumentacja i koszty nadzoru  

Radna Halina Bardadin- inspektor nadzoru 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- inspektor nadzoru i stała organizacja ruchu 

Radna Halina Bardadin- tak, ile to? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- to będą stanowiły pozostałe koszty do kwoty, różnica między 
21.000,00, a 39.000,00zł. 

Radna Ewa Szydłowska - czyli bardzo dużo idzie na biurokrację i dokumentację. 

Radna Halina Bardadin – 18 000,00 zł będzie kosztować. 

Radna Ewa Szydłowska- tylko, że ten nadzór to dotyczy całości, tak? Tak jak tutaj jest 
proponowane do końca 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- nie, tylko przejścia przez drogę, inspektor nadzoru, stała 
organizacja ruchu i jeszcze projekt budowy. 

Radna Ewa Szydłowska- przejścia przez drogę? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk-  Szanowni Państwo, jeszcze mógłbym, jak była rozmowa z 
inwestorami to nawet taką opcję rozważaliśmy, że większość prac wykona nasza grupa, 
także na zasadzie takiej, że materiały trzeba będzie kupić, a ludzie, grupa wykona. 

Radny Mateusz Leszczyński- ale nasza grupa ma czas? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- oczywiście, to na zasadzie praktyk 

Radny Mateusz Leszczyński- panie wójcie, a pan wójt mówi że grupa nie ma czasu, wczoraj 
taka była rozmowa, rozmawiałem i nie ma czasu, a tu ma czas? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, po kolei zrobią, inwestycje trzeba będzie budować, 
pobuduje chodnik przy szkole w Kobylanach, też nie zrobi za tydzień, czy za półtora. 

Radny Mateusz Leszczyński- to tydzień czasu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- czy jeszcze Państwo do panów macie 

Radna Ewa Szydłowska- a może pani przewodnicząca coś powie? Pani nas się pyta, to ja 
bym chciała posłuchać pani opinii. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- a ja słucham czy macie Państwo jakieś 
pytania jeszcze do panów w tej chwili. 

Radna Halina Bardadin- koszt całej inwestycji to jest 

Radna Ewa Szydłowska- 142.000,00zł 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- panowie, panie czy jeszcze jakieś do panów 
macie jakieś pytania? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- 114.000,00zł tak? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak, tak jak jest po stronie dochodowej w planie budżetu, to 
też jest wielkość przyjęta, kalkulacyjna, orientacyjna. 

Radna Halina Bardadin- te 114.000,00zł, tak, jaka była tam kwota? 114.000,00zł? 
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk- już mówię, po stronie dochodowej macie Państwo w 
załączniku o dochodach 114.000,00 zł przyjęte, w dochodach majątkowych to jest strona 
trzecia załącznika pierwszego 114.000,00zł. w załączniku inwestycyjnym macie Państwo 
przyjęte koszt inwestycji, mówię 153.000,00zł. Różnica między 153, a 114 to jest 
39.000,00zł. Macie Państwo na pierwszej stronie załącznika i tam jest tak, 114 jako dochody 
własne, czyli ta wpłata, natomiast 39 jako z nadwyżki budżetowej. 

Radna Ewa Szydłowska- zaraz, Państwo wpłaciliście 114.000,00zł? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- nie ma wpłaconego, to są 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- deklaracje. 

Radna Halina Bardadin- deklaracje że tyle i tyle wpłacicie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, jeżeli tak zostanie wpisane to 
114.000,00zł na bazie kosztorysu inwestorskiego pokrywają Państwo, jeżeli z kosztorysu 
inwestorskiego wyjdzie mniej o 10-15% to automatycznie umniejszy się wkład ich i nasz 
wkład, bo to będzie działać proporcjonalnie. 

Radna Ewa Szydłowska- to jest finansowo, a po tym wszystkim to będzie do końca 
budynków, do końca fermy, tak położone? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- wodociąg będzie szedł przez działkę jedną, drugą, przez 
naszą drogę i zakończony będzie, zaślepiony i od tego będą szły już mniejsze przekroje do 
poszczególnych obiektów. Oczywiście będzie „wpinka” i będzie licznik i dopiero od licznika 
będą rozgałęzienia na różne. 

Radna Ewa Szydłowska- ale ten wodociąg będzie się kończył tak jak tu pan mówił na końcu. 

Radna Halina Bardadin- obok gdzieś tam Flisa tak? 

Pan Jerzy Wawryniuk - wodociąg będzie się kończył w trzech punktach. 

Radna Ewa Szydłowska- jak się może kończyć w trzech punktach?  

Pan Jerzy Wawryniuk - no tak, bo wodociąg ma rozejścia i się kończy w trzech punktach, 
będzie się kończył w kierunku drogi do Łosic, w kierunku drogi między Państwem Łaskim, a 
działką Państwa Zubowiczów i w kierunku Popław. Na końcu działki pana Łaskiego przy 
działce pana Flisa będzie końcowy punkt wodociągu. 

Radna Ewa Szydłowska – mógłby pan podejść, mam mapę, pokazać. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- także proszę Państwa, bardzo dziękujemy, ja 
w tej chwili powiem tak, jak do tej pory rada stoi na stanowisku, że to jest przyłącze, a nie 
wodociąg, tak żeśmy rozmawiali. Po rozmowie z panami będziemy jeszcze rozmawiać, jeżeli 
panowie zechcecie zostać z nami to proszę bardzo, a jeżeli nie to dziękujemy bardzo i 
będziemy przechodzili dalej. 

Radny Ignacy Janczuk- może nie, podsumujmy to, bo my na razie wypowiadaliśmy się i 
każda ze stron wychodzi z niczym. Ja bym zaproponował, żeby panowie zostali na chwilę i 
przedstawili co oni oczekują i jak chcą żeby było rozwiązane i żeby się zastanowić. Aby 
któryś z panów przedstawił, co oczekujecie tu od gminy, jakie są roboty i koszty po waszej 
stronie, a jakie po naszej? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale to my wiemy już. 

Radna Halina Bardadin- już wiemy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- przecież  to wiemy. 
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Pan Karol Łaski- wasze koszty będą projekt i przebicie przez drogę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to my  to wiemy. 

Pan Karol Łaski - w pasie drogowym wszystkie liczniki, a co będzie dalej to was nie obchodzi 
my dopłacamy pieniądze, czy to będzie 110, czy 120, czy 60, może wójt zrobi, a resztę to 
jest kasa dla nas i tyle. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- no właśnie dlatego mówię, że w tej chwili 
mamy jasność sytuacji i będziemy jeszcze rozmawiali. 

Pan Jerzy Wawryniuk - bo też jeszcze w drodze przypomnienia, projekt obejmuje ja tam dla 
pani tłumaczyłem, obejmuje rozgałęzienie w trzech miejscach, my też niekoniecznie 
jesteśmy zainteresowani wykonania na dzień dzisiejszy całości tej inwestycji tylko tyle 

Radna Ewa Szydłowska- ale to już jest wasza   

Pan Jerzy Wawryniuk - ale projekt obejmuje nasza deklaracje, bo jeżeli wy podejmiecie 
uchwałę że chcecie zbudować, znaczy musicie mieć zapewnienie finansowania dla całości 
inwestycji, bo występujecie o pozwolenie na całość inwestycji, my nie chcemy tego dzielić, 
żeby występować tylko na przejście, a dalej trzeba by było robić nowe opracowanie i 
wprowadzać nowe procedury. Wy po prostu uzyskacie pozwolenie jako gmina na budowę 
tego przedsięwzięcia, a to przedsięwzięcie może być realizowane w części w tym roku, w 
części w następnym, albo za dwa, czy trzy lata jaka będzie potrzeba, ale projekt obejmuje, i 
myśli przyszłościowo. 

Radna Halina Bardadin- ale my jeżeli podejmujemy uchwalę to na cały projekt wraz ze 
wszystkimi rozgałęzieniami w tamtym kierunku, a wy niekoniecznie musicie wykonać na 
całość, my wyrazimy na to zgodę, a wy? 

Pan Jerzy Wawryniuk - wy występujecie i pozwolenie na budowę i rozbudowę sieci.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- i ja jeszcze w kwestii tej, bo tu są dwie 
sprzeczne informacje, bo pan mówi tak, że Państwo wpłacacie na konto tą sumę jaką żeśmy 
ustalili, prawda 114.000,00zł 

Radna Halina Bardadin- my musimy zabezpieczyć w budżecie tak pani Aniu? Musimy 
pieniądze zabezpieczyć na tą inwestycję w tym roku? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- musimy zabezpieczyć dlaczego? Dlatego, że była rozmowa, 
że buduje własna grupa, czyli nasza grupa, czyli musimy zakupić materiał, wynagrodzenie i 
cała otoczka pracownika. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale nie o to mi chodzi, to jest jasne, ale chodzi 
mi o to, że pan mówi tak, Państwo wpłacacie te pieniądze i obojętnie jakie będą koszty te 
pieniądze są już nasze, gminy? 

Radna Halina Bardadin – nie 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- natomiast pan wójt, no przed chwilą 

Radna Halina Bardadin – nie, jeżeli będą koszty mniejsze to 

Pan Jerzy Wawryniuk - nie obojętnie jakie, my nie jesteśmy zainteresowani żeby to sieć 
wodociągową zbudować za 300.000,00zł, jesteśmy zainteresowani żeby zbudować za 50 i 
będziemy swoją pomocą, damy od siebie kierownika budowy, który weźmie sobie policzy 
załóżmy 200,00zł za prowadzenie tej sieci i nie będziemy nabijać sobie tych kosztów. 
Powiemy kupcie w hurtowni wszystkie materiały i za nie zapłacicie 30.000,00zł i powiedzmy 
wasza grupa, dacie koparkę i za ileś tam godzin wykopie i pokryjemy te koszty w 100%. 
Możemy to zadeklarować, że pokryjemy te koszty w formie wynikowej, z dodaniem tego, że 
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deklarujemy wpłatę przewidzianą w kosztorysie inwestorskim, tą treść ustalimy z panią 
skarbnik, tak mi się wydaje. I forma czy to będzie, ja mówię, deklaruję jako inwestor zstępczy 
to tutaj na daną chwilę ja będę płatnikiem i mogę to wpłacić w formie gotówki, w formie 
gwarancji bankowej, czy w formie poręczy. Ale może być też taka sytuacja, że na przykład 
przyjdzie kupić materiały za 40.000,00zł, tam będzie faktura do wystawienia płatności 30 dni, 
gmina dostanie fakturę i wystawi mi z terminem płatności 10 dni, będzie mieli jeszcze 20 dni 
moich pieniędzy żeby zapłacić ludziom tym i pokryć rzeczywiste koszty. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- myślę że w tej chwili na pewno nie 
podejmiemy decyzji, nawet będziemy się jeszcze zastanawiali. A ja jeszcze mam jedno 
pytanie do pana, kiedy tutaj porządek na tym naszym placu pan zrobi? Bo mamy festyn 
gminny, a park marnie wygląda. 

Pan Jerzy Wawryniuk - jest przewidziana 

Radna Halina Bardadin- przewidziana 

Radna Ewa Szydłowska- a jaki to ma związek z panem? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- bo pan jest wykonawcą tego naszego parku. 

Radna Halina Bardadin- pięknego, zarośniętego. 

Pan Jerzy Wawryniuk- było przewidziane na miesiąc wrzesień, ale się dowiedziałem będąc 
tutaj przedwczoraj. 

Radna Halina Bardadin- tyle pieniędzy, a tak pozarastało. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- a w harmonogramie jak jest przewidziane? 

Radna Halina Bardadin- bo tutaj utrzymanie jest po stronie wykonawcy, tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- przez ile lat? 

Radna Halina Bardadin- przez ile lat? 

Pan Jerzy Wawryniuk- trzy. 

Radna Halina Bardadin- a tutaj już były jakieś porządki na tym placu robione? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, w tym roku było koszone 3, czy 2 razy 

Pan Jerzy Wawryniuk- były wymienione i są sukcesywnie wymienione rośliny. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to co uschnie jest wymieniane na bieżąco. 

Radna Zofia Marczuk – w tej chwili wygląda bardzo źle park, jest zarośnięty, brudno jest. 

Radna Halina Bardadin- a taki piękny miał być i tyle pieniędzy kosztował. 

Pan Jerzy Wawryniuk-  proszę panią jest zaplanowane, że konserwacja miała się odbywać 
latem i jesienią, tak że my o ten park dbamy, bo było więcej razy tutaj pielone jak raz na 
wiosnę i raz na jesień. 

Radna Zofia Marczuk- ja myślę, że to wtedy trzeba pielić jak jest potrzeba, a w tej chwili 
deszcze padają i naprawdę źle to wygląda, ludzie zwracają uwagę. 

Pan Jerzy Wawryniuk - ale to też można było przewidzieć to w specyfikacji, żeby przewidział 
koszty cotygodniowej pielęgnacji. 

Radna Zofia Marczuk- cotygodniowej myślę że nie.  
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Pan Jerzy Wawryniuk - można było zaprojektować, ale przepraszam, można było 
zaprojektować i dołożyć włókninę, która nie pozwoli tym chwastom rosnąć, to można było 
zrobić na etapie. Wykonawca nie ma wpływu na pewne rzeczy, wykonawca musi wykonać to 
co zostało zaprojektowane, i tak jak zostało to przewidziane tak został rozstrzygnięty 
przetarg. Także było że jest pielęgnacja tych roślin i mamy obowiązek o te rośliny zadbać i w 
ostatnim okresie przed okresem gwarancyjnym wszystkie rośliny, które były posadzone, a 
które wypadną mają być uzupełnione i one są uzupełniane sukcesywnie. 

Radna Ewa Szydłowska- a widział pan jak to wygląda? 

Pan Jerzy Wawryniuk - słucham? 

Radna Ewa Szydłowska- niech pan zajrzy jak wygląda ten park. 

Pan Jerzy Wawryniuk - widziałem, przewidziane w tej chwili to jest okres już przed 
konserwacją jest, ja się dowiedziałem w tym tygodniu będąc w gminie że tutaj jest festyn i 
przesunąłem tą konserwację i albo dzisiaj, albo jutro przyjedzie grupa pielęgnacyjna i będzie 
to robić. Bo ja się o tym dowiedziałem, bo gdybym się o tym dowiedział dwa tygodnie 
wcześniej to by powiedzmy dziś to już wyglądało, a się dowiedziałem i musiałem 
przeanalizować prace tej grupy, która powiedzmy wykonywała nasadzenia, bo ja 
ogrodnikiem nie jestem, do tego wynająłem firmę podwykonawczą, która robiła powiedzmy 
nasadzenia i miała w swoim obowiązku pielęgnacje. 

 Radna Ewa Szydłowska- a pielęgnacja to przez jaki okres czasu? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- 3 lata. 

Pan Jerzy Wawryniuk - dowiedziałem się więc jest przesunięty i tak jak mówię, tak 
pielęgnacja powinna być. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tutaj jest pytanie Szanowni Państwo, tak rozwiązania są 
przyjęte, że wykonawca ma przez 3 lata pielęgnować, kosić, jeżeli są ubytki w trakcie drzewa 
uschną to też takie czynności ma robić. Jakieś tam naprawy i inne rzeczy też może. 

Radna Ewa Szydłowska- ale konserwację można przesuwać, nie można panie wójcie 
pilnować, przesuwać i pilnować żeby to tak nie wyglądało. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- powiem pani tak, nie znam się też. 

Radna Ewa Szydłowska- tu nie ma co się znać. 

 Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę Państwa w tamtym roku czy coś 

Radna Halina Bardadin- ale odbiegamy od tematu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ale powiem jeszcze jedno zdanie, też mówiłem że trzeba 
trawę kosić, są jakieś rodzaje trawy, które się kosi raz czy dwa razy do roku, to ze względu 
na to żeby się ukorzeniła i się wzmocniła. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy rozumiem że będzie to koszone i  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ale to tak tylko dla informacji 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- dobrze, dziękujemy, ja myślę że ten temat na 
ten moment zamkniemy i porozmawiamy sobie jeszcze później i przechodzimy do 
następnego punktu. 

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

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- dziękuje pani przewodnicząca, tak w skrócie Szanowni 
Państwo, została zakupiona kosiarka na początku sierpnia, tam już w ramach wolnego czasu 
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kazałem kierownikowi żeby sukcesywnie jeździł i kosił. W toku jest że tak powiem 
przygotowanie dokumentacji na odnawialne źródła energii, czyli solary. W tej chwili 
podpisujemy z mieszkańcami umowy z każdym, bo taką czynność musimy wykonać. 
Podpisana została umowa partnerska z tymi samorządami i zechcę żeby do końca tego 
tygodnia, a jak nie to do następnego żeby wszyscy mieszkańcy podpisali umowy na właśnie 
przystąpienie do tego programu. Ruszyły prace też projektowe, stosowne ogłoszenia żeby 
nadać bieg modernizacji ujęcia wody Wólka Nosowska z zamieszczeniem tutaj wybudowania 
studni głębinowej na ujęciu Nowa Kornica w ramach wniosku, który nabór ma być teraz w IV 
kwartale. Bo prawdopodobnie będzie ogłoszony nabór gdzieś tam koniec września, czyli 
sądzę, że trzeba przygotować dokumentację i tak jest późno, bo to trzeba poświęcić na to 
kilka ładnych tygodni, czy nawet 2-3 miesiące i z tego co było wczoraj mówione dorzucę 
temat też żeby przy projektowaniu zastanowić się o rozszerzeniu funkcji, czy inaczej powiem 
wprost, zakładaniem wodomierzy, które będą zdalne odczytywanie. Tak jak wczoraj Państwu 
mówiłem, wykonawca, który wygrał przetarg, dał najniższą cenę na remont drogi w 
Koszelówce się wycofał, w tej chwili wójt podejmuje szybko, pilne działania, żeby wyłonić 
następnego, nie wiem jaki będzie efekt, bo chce żeby to było zrobione, bo tutaj mamy 
dotacje 140.000,00zł. Z PKS-em tak jak Państwu mówiłem, PKS nie przystąpił do przetargu, 
wczoraj dzwoniłem do prezesa, nie oddzwaniał i nie odbierał telefonu. Będę i umówię się na 
spotkanie w poniedziałek, lub wtorek i temat dogram tak, żeby dowóz dzieci istniał. Jeszcze 
tutaj było zapytanie do pani mecenas, ale to już nasza sprawa wewnętrzna. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale z czym zapytanie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- z PKS-em. 

Radna Halina Bardadin- z umową, czyli jeżeli będziemy aneksować umowę czy po kosztach 
starych, czy po kosztach nowych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- dobrze, na bieżąco. 

Radna Ewa Szydłowska- jeszcze wrócimy do tego tematu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, tak jak Państwo wiecie pojawiło się u 
nas ognisko Afrykańskiego Pomoru Świń jest to w miejscowości Kobylany, tam zostały 
podjęte działania, my jesteśmy w określonej strefie. Nas powiatowy i wojewódzki weterynarz 
zobowiązał do ustawienia tych bramek i tych mat na drogach. Było spotkanie w starostwie 
nie wiem dwa dni temu z rolnikami z naszego powiatu, bo taka była wola powiatu i 
weterynarzy, tam była na spotkaniu weterynarz wojewódzka. Prosili żeby poinformować 
rolników, którzy produkują duże ilości trzody, byli ci rolnicy na tym spotkaniu i po spotkaniu 
pojechała delegacja do Warszawy na spotkanie z Ministrem Rolnictwa i z panem ministrem 
Kowalczykiem. Z tego co mam informację prawdopodobnie dojdzie tutaj do spotkania z 
samorządowcami i z rolnikami i producentami trzody chlewnej w następnym tygodniu. Także 
skrótowo to tak sprawa wygląda, jak będą pytania to 

Radny Mateusz Leszczyński- mówił pan o wodomierzach cyfrowych? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ale to do projektu będziemy wrzucać po prostu. 

Radny Mateusz Leszczyński- ale co z tym pomysłem żeby na każdą wieś oddzielne te 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę Państwa ja nie mam tej informacji, bo nie zdążyłem 
policzyć 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to na końcu i trzymajmy się programu. Pan 
wójt skończył? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, dziękuję 
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Ad.pkt.5.p.p. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy o 

projekcie socjalnym „ Koperta Życia”. 

Kierownik GOPS Beata Jerzman-  witam, wcisnęłam się dzisiaj do Państwa na radę, ale 

chcę przypomnieć, że mamy od sierpnia taką akcję społeczną. Jako Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej przygotowaliśmy taką akcję dla seniorów „Koperta Życia”, myślę że do 

Państwa dotarła już taka informacja, ale chcę jeszcze podkreślić, że  ją mamy i żeby 

przypominać osobom starszym, seniorom, osobom chorym, niepełnosprawnym. Mamy taką 

kopertę, na czym ona polega? To polega żeby zaopatrzyć tych naszych mieszkańców w 

takie coś i żeby zadbać o to żeby mieli w jednym miejscu całą dokumentację medyczną 

swoją, że w razie choroby, nagłego zachorowania, utraty przytomności, czy konieczności 

wezwania lekarza rodzinnego, a szczególnie pogotowia ratunkowego. Więc chodzi o to żeby 

nasi mieszkańcy, Ci starsi mieli właśnie takie koperty z wypełnioną taką kartą informacyjną. 

Wypełniamy ją na początku takie dane osobowe i co jest ważne kontakt do osób najbliższych 

z telefonami i z adresem. Bo często lekarze mówią, że nie mają kogo zawiadomić, szukają 

gdzieś kogoś żeby zawiadomić. Pan doktor Bartoszuk, nasz lekarz miejscowy, bardzo 

chętnie przystąpił do tej tak jakby akcji i wyraża gotowość do tego, tak jakby uzupełniać te 

karty informacyjne o stałe leki jakie te osoby przyjmują i poważniejsze choroby, które 

wymagają jakiś tam specjalnych zabiegów, czy ostrożności. Także lekarz o tym wie i chętnie 

pomoże i uzupełni dane z zakresu takiego swojego działania. Do takiej koperty, właśnie 

uzupełniona karta informacyjna, wkładamy też karty informacyjne z leczenia szpitalnego 

ostatniego. Wtedy jak przyjeżdża pogotowie to wie, z kim ma do czynienia i na co trzeba 

uważać. Można włożyć wyniki badań. Ciekawe jest to że tą kopertę wkładamy do lodówki, 

wiele osób pyta, dlaczego do lodówki? Dlatego, że lodówka jest zazwyczaj w kuchni, w 

znanym miejscu, zazwyczaj jest jedna, bo gdybyśmy schowali do szuflady, czy szafki to 

pogotowie i ratownicy musieliby przeszukać ileś szafek, żeby cokolwiek znaleźć. Dlatego tu 

w kopercie mamy taką naklejkę i naklejamy na lodówkę, że tu w tym miejscu jest koperta. To 

jest bardzo ważne, zresztą to jest ogólnie przyjęte w całej Polsce, że trzymamy w lodówce i 

w tym miejscu. Pogotowie też zostało oczywiście poinformowane, mieliśmy spotkanie takie 

informacyjne i była pani doktor Podlipniak i właśnie bardzo chętnie i była nawet zadowolona 

że przystępujemy do tej akcji, że robimy i zaopatrujemy. Także zachęcamy, żebyście 

Państwo może w swoich środowiskach, wśród swoich bliskich zachęcali, u nas w GOPS-ie 

można to pobrać, nie musi przyjść osoba osobiście absolutnie, możecie Państwo pobrać dla 

swoich bliskich, pomóc im nawet wypełnić wyraźnie drukowanymi i przy najbliższej wizycie u 

lekarza jak pójdą, lekarz uzupełni dane i włożyć, takie najważniejsze informacje do tej 

koperty i włożyć do lodówki. Tak, żeby to było takie powszechne, zależy nam na tym, że w 

naszej gminie to mamy i że osoby szczególnie samotne, żeby były w to zaopatrzone. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale niekoniecznie samotne. 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- niekoniecznie, po drugie to dla nas, właśnie gdyby ktoś 

sam mieszkał, czy ktoś jest niepełnosprawny dajcie nam znać, do Ośrodka Pomocy 

Społecznej, moi pracownicy dotrą do środowiska, bo też często Szanowni Państwo nie 

wiemy, że gdzieś na którejś Kolonii mieszka osoba samotna i my nawet nie wiemy że tam 

jest dom. Bo my idziemy tam, gdzie jakieś wezwanie jest, prawda czy ktoś tam złoży 

wniosek. A bardzo chcemy mieć taką bazę naszych osób niepełnosprawnych, bo być może 

trzeba do nich dotrzeć, do naszych bliskich, można nas poinformować, kto może 

potrzebować i do kogo dotrzeć. 

Radna Ewa Szydłowska- to jest ważna informacja czy wy pomożecie? 
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Kierownik GOPS Beata Jerzman- tak, pomożemy, pracownicy też wypełniają te nagłówki i 

zajadą, odwiedzą, może nie nagminnie, ale teraz troszkę mniej będzie 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- a na spotkaniu pan doktor Bartoszuk też 

deklarował się że te takie medyczne to on, przy wizycie u lekarza to co potrzebne to on 

wpisze. 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, ja w trzech zdaniach, takie karty są 

dostępne w Ośrodku Zdrowia u doktora, sposób jej wypełniania jest praktycznie prosty i tam 

dane kontaktowe, telefon, a będąc u lekarza. Tak tylko z tym, że nawet osoby samotne nie 

muszą być osoby niepełnosprawne, każdy jest sam w domu i w każdej chwili może coś się 

stać, osoba starsza 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale nawet ja podkreślam nie tylko osoby 

samotne, bo są ludzie starsi, gdzie młodsi pracują i faktycznie przez cały dzień są sami w 

domu, a jest taka sytuacja, przychodzi sąsiad albo coś tam krzyczy że tam coś się dzieje, no 

ja nie wiem czy sąsiadka ma cukrzycę, czy ma coś innego, w tej kopercie wszystko będzie. 

 

Redaktor Milena Celinska- właśnie chciałam zapytać czy to jest tylko dla osób starszych czy 

to są młode chore na przykład na cukrzycę albo 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- każdy może. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- też 

 

Redaktor Milena Celinska-też. 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- tak, niech przychodzą, my pomożemy, damy taką kopertę, 

ja myślę, że taką kopertę to nie problem sobie samemu przygotować ale chcemy aby to była 

taka motywacja, żeby zaopatrzyć się, zadbać o siebie i swoje bezpieczeństwo. Co często  

nawet pani Leduchowska zwracała uwagę, że często nawet jak jest rodzina i przyjeżdża 

pogotowie, rodzina mówi tak jest spanikowana i po prostu nie potrafią odpowiedzieć na 

proste pytanie, a już nie mówiąc jakie leki przyjmuje i na co się leczył, gdzie szukać karty 

informacyjnej w tym gąszczu dokumentów. Więc dobrze by było gdyby to było w jednym 

miejscu. Zachęcamy, polecam się przysyłajcie swoich mieszkańców i przychodźcie też sami. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- jeszcze też jedna sprawa z tego spotkania na 

którym byliśmy, bardzo prosiła i podkreślała pani doktor z pogotowia pani Leduchowska o 

numery posesji, co jest bardzo ważne, może to jest prozaiczne, może komuś się wydaje że 

to jest nieważne, ale to jest bardzo ważne bo czasem decyduje o zdrowiu i życiu człowieka, 

bo oni jadą w nocy, jadą szybko i szukają gdzieś na Kolonii posesji, nawet nie ma kogo 

zapytać. Podkreślała właśnie nawet jak są o 150 m oddalone budynki od drogi gminnej czy 

tam innej, tabliczka z numerem posesji przy drodze załatwia sprawę. Naprawdę bardzo 

ważne i ułatwia sprawę i mówi że w tych wypadkach gdzie nie wiem, w Kazimierzowie 

podkreślała gdzieś tam wypadek był że nie mogli znaleźć, to w tej chwili już jest. I w związku 

z tym była prośba mieszkańców taka, że do pana wójta że dojścia nie ma, albo ma starą 

zardzewiałą, jakoś to zgłosić i zebrać, żebyśmy mogli to zamówić nie każdy oddzielnie tylko 

100 czy 200 tych tabliczek. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- numerów, bo to o to chodzi, miejscowość i numer domu, 
tak jak tutaj Państwo mówili, istotne przy drogach jak ktoś dalej mieszka i istotne na 
ogrodzeniu przy bramce wejścia. Bo tak jak pani Beata mówiła, są na mieszkaniach, 
oddalone od drogi, tu było powiedziane że najlepiej jakby to było gdzieś tam na 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to dobrze by było żebyście taką decyzję 
podjęli, że tej koordynacji bo każdy zapłaci za taką tabliczkę, tylko takiej koordynacji 
żebyśmy się podjęli, żeby się zgłaszać do któregoś pracownika. 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- możemy takie coś zrobić, żeby oszacować jakiś koszt, 
zaliczkę pobrać. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak, i na pewno będą w innej cenie jak będzie 
więcej niż jak będą pojedynczo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, zdecydowanie ja potwierdzam uruchomimy, tylko 
czasu trochę wymaga, damy informację taką publicznie, żeby przyszli i się zapisywali kto ma 
ochotę i zbierzemy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy najpierw zorientować się w cenie 
mniej więcej żeby ludziom powiedzieć ile to będzie kosztować. 

Radna Ewa Szydłowska- ale czego? 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- tych tabliczek. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- gmina podjęła koordynację zakupu tych 
tabliczek, jakiś jeden pracownik, żeby ludzie się zaopatrzyli. 

Radna Ewa Szydłowska- z numerami? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- z numerami i będzie na pewno taniej jak 
będzie dużo, a nie pojedynczo i gdzieś tam do jednego pracownika i ktoś się tym zajmie, 
zorientować się o cenie najpierw, żeby przybliżyć ludziom. 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- żeby na poziomie gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- i my zamówimy, potem się zgłosi i odbierze. 

Radna Ewa Szydłowska- bo czasami jest tyle tych innych spraw, że to na końcu zostaje, a to 
jest bardzo ważne. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- będzie informacja na stronie, będzie informacja na gminie, 
poinformuje publicznie, żeby mieszkańcy się zgłaszali i to zrobimy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak to jest ważne, jest na domie, zarośnięte, 
to przy posesji, na płocie sobie powieśmy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- na zewnątrz w miejscu widocznym. 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- więc spróbujemy, gdyby co to zapraszamy do nas do 
ośrodka. 

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara 

Kornica na lata 2016-2019 oraz zmiany w budżecie gminy na 2016 rok. 

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- proszę Państwa, wczoraj przedstawiłam dokumenty w 

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy oraz zmiany budżetowej jeszcze 

do przedstawianych wczoraj materiałów chcę dodać 118.368,96zł, są to środki zaplanowane 

w dziale 010, rozdział 01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Strażacy pełnią dyżur, 
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także trzeba zapłacić, tam ustalona jest stawka po 10,00 zł, nie możemy tego zrobić w 

ramach wynagrodzenia ryczałtu strażaka, ponieważ to działanie nie jest tak jakby ujęte w 

ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Będą zawierane umowy zlecenia z poszczególnymi 

osobami i na to wynagrodzenie przez okres 40 dni wyliczono 86.406,00zł. Do wynagrodzenia 

będzie włączona składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Oprócz tego jeszcze 

zakup materiałów i wyposażenia, wstawiamy do planu 15.000,00zł, myślę że ta kwota 

wystarczy, jeżeli będzie w trakcie realizacji brakowało, będziemy zwiększać i łącznie te 

koszty wynoszą 118.368,96zł. Jest to wyliczone, głównie wynagrodzenie, które jest 

wyliczone na podstawie takiej jak jest w tej chwili, bo są 4 punkty z matami, na 3 punktach po 

dwie osoby dyżur pełnią, natomiast w Wólce Nosowskiej  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- 4 

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk-3 mi podano 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk-3? Dobrze, sprawdzę. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak, we wszystkich punktach po dwie, natomiast w Wólce to 

jest krzyżówka, także 3 osoby stoją i wyliczone wynagrodzenie 86.400,00 zł, składka na ZUS 

14.852,16 zł, fundusz pracy 2.116,80 zł i 15.000,00 zł zakupy materiałów, tzn. tak te tablice 

informacyjne, środki dezynfekujące, maty, wykładziny o tego typu rodzaje. I ta kwota została 

włączona do budżetu dlatego, że my niejako musimy mieć zabezpieczenie, bo są już 

wydatki. W tej chwili czynione były wydatki też z działu 010, ale z rozdziału innego, natomiast 

to jest rozdział, który kwalifikuje wydatki tego typu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. I 

stąd też jest różnica w otrzymanych przez Państwa materiałach, a o tym co w tej chwili 

będziemy dyskutować czy podejmować uchwałę o 118.368,96 zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ja mogę jeszcze? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- bo wiecie jeszcze umknęła nam jeszcze jedna 

sprawa, bo w tej chwili już jest koniec sierpnia, od października mają być zajęcia. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- włączone jest. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- jest włączone? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- włączone są zajęcia, włączony jest festyn gminno-parafialny, 

dożynki. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to dobrze. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- te zmiany są włączone w budżecie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- bo za chwilę trzeba będzie podpisać umowę. 

Radny Leszek Muszyński- tylko że tak, włączone są te 118.000,00zł i włączona jest ta 

budowa tego wodociągu. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak. 
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Radny Leszek Muszyński- i teraz tak sobie ja zadaje pytanie o budowę tego wodociągu. 

Jestem przeciw z tego względu, powiedziałem dlaczego, że się obawiam że mieszkańcy 

naszego odcinka nie będą mieli zapewnionej dostatecznej ilości wody i druga sprawa 

rozmawiamy co roku o wynikach wodociągu i uważam, że tu jest bardzo mało robione w tym 

kierunku, żeby bardziej pozyskać te oszczędności. 

Radna Halina Bardadin- to wczoraj omawialiśmy ten temat szeroko i nic w tym kierunku nie 

jest robione, a są duże straty wody. 

Radny Leszek Muszyński- bo powtarzam, za budową wodociągu jestem przeciw, za 

pieniążkami 118 jestem za, jak to rozgraniczyć pani mecenas nie wiem. 

Radna Ewa Szydłowska- ja nie rozumiem. 

Radna Halina Bardadin- nie chce żeby gmina ponosiła koszty, ja to tak rozumiem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- w tych dokumentach. 

Radna Halina Bardadin- pan Leszek nie chce, żeby gmina ponosiła koszty. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- budowy wodociągu. 

Radna Halina Bardadin- budowy wodociągu, te 39.000,00zł, a jest za tym aby te 

118.000,00zł na te ASF 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- i inne zmiany też 

Radny Leszek Muszyński- inne zmiany tak. 

Radna Ewa Szydłowska- rozumiem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- teraz jest moment na to aby porozmawiać o 

tym. 

Radna Halina Bardadin- ale z drugiej strony pan Leszek mówi, że jest przeciwny żeby gmina 

finansowała i przeciwny temu żeby tam powstał wodociąg z uwagi na to że braki wody, ale z 

drugiej strony my też nie możemy ludziom blokować inwestycji. 

Radny Leszek Muszyński- ale ja nie chce blokować inwestycji. 

Radny Wiesław Maciejuk- jest wodociąg, musi być 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak to jest kwestia tylko finansowania, 

możemy tylko dyskutować na temat 

Radny Ignacy Janczuk- posłuchajcie, bo ta dyskusja schodzi na złe tory, my nie możemy tak 

jak dziewczyny stwierdzają blokować inwestycji, jak ktoś przystępuje my nie możemy 

odmówić przyłącza wody, to jest ustawa o zaopatrzeniu w wodę, to jest jedna sprawa. 

Problem jest, bo ta modernizacja, jej założeniem miało być zwiększenie wydobycia wody i to 

nie zostało osiągnięte, czyli tutaj trzeba pytać pana wójta, czemu nie został osiągnięty 

najważniejszy cel tej inwestycji? 

Radna Halina Bardadin-taka duża i kosztowna inwestycja i nie można przewidzieć 
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Radny Ignacy Janczuk- najważniejszym celem jest modernizacja, ale zwiększenie wydobycia 

wody, bo ten problem mamy już od lat 5 -7. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- prawdą jest to, że przy takiej modernizacji  

Radny Ignacy Janczuk- przy 500.000,00zł inwestycji my nie osiągnęliśmy najważniejszego 

celu, jakim jest wydobycie wody. 

Radna Halina Bardadin- wracamy do tematu. 

Radny Ignacy Janczuk- i to panu odpowiada, tylko tak my nie mamy prawa tych ludzi nie 

przyłączyć, ich trzeba przyłączyć. 

Radny Leszek Muszyński- ale mogę? 

Radny Ignacy Janczuk- proszę? 

Radny Leszek Muszyński- bo wina też tkwi w tym, co wczoraj rozmawialiśmy, co panowie 

mówią, 50% wody ginie. Gdybyśmy tą wodę uszczelnili to wystarczałoby mieszkańcom 

Szpak. 

Radna Ewa Szydłowska- rozmawialiśmy o tym już ponad rok temu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak, bo problemem nie jest zużycie wody w 

gospodarstwach rolnych. 

Radna Halina Bardadin- tylko to co nam ucieka, dlatego wracam do tematu to co wcześniej 

poruszałam 

Radny Ignacy Janczuk- bo być może trzeba podjąć środki drastyczne, rozmontować część 

hydrantu, bo to tak nie może być, żeby połowa wody ginęła. 

Radna Halina Bardadin- hydranty tak, jak wójt wczoraj powiedział tylko zabezpieczył w 

Kobylanach, przez rok czasu nie zrobił nic. 

Radny Mateusz Leszczyński- ale nasza ekipa nie miała czasu, a teraz ma mieć czas na 

zrobienie wodociągu. 

Radna Halina Bardadin- nie było czasu przez rok? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, dobrze 

Radna Halina Bardadin-w dalszym ciągu dopłacamy kolosalne pieniądze do wody z budżetu. 

A jak nie to z naszego budżetu? Poza tym, że ucieka nam woda 

Radny Mateusz Leszczyński- bokami. 

Radna Halina Bardadin- bokami. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, odniosę się do pierwszego 

stwierdzenia, tak modernizowałem ujęcia wody Nowa Kornica, ale modernizacja była robiona 

na bazie projektu zleconego jeszcze przed przyjęciem mnie na to stanowisko. Ja ze względu 
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na czas i terminy składania wniosków projekt przyjąłem i dalej nadałem bieg, czyli 

dołączyliśmy do wniosku i uzyskaliśmy stosowne pozwolenie. 

Radna Ewa Szydłowska-  a gdyby w tym projekcie pisało, że trzeba lotnisko, to też by wójt 

tak zrobił? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę? 

Radny Ignacy Janczuk- powiem tak 

Radna Ewa Szydłowska- gdyby w projekcie, który pan zastał i nadał temu bieg pisało że 

trzeba zrobić lotnisko to też by pan nadał bieg? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie 

Radna Ewa Szydłowska- no właśnie 

Radna Halina Bardadin- no właśnie, a wiedział pan o tym doskonale że są braki wody, 

można było 

Radny Ignacy Janczuk- ja osobiście do pana się zwracałem co najmniej 5, a może nawet 10 

razy, przy tej modernizacji najważniejsze było zwiększenie wydobycia wody. Tak będzie, tak 

będzie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę Państwa 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- panie wójcie, ale słuchajcie jeżeli my 

uszczelnimy, to znaczy nie będzie tych strat, uważam, że na pewno nie będzie kłopotów z 

wodą 

Radna Halina Bardadin- ale wójt przez rok czasu nie zrobił nic, Elwira, ostatni rok to była 

decyzja rady, zobowiązaliśmy wójta do uszczelnienia hydrantów. 

Radny Mateusz Leszczyński- mówiliśmy wodomierze na wioski. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy moim zdaniem, panowie od czegoś 

trzeba zacząć i jak podejmowaliśmy decyzję o wymianie wodomierzy, to błędem było 

podjęcie decyzji tak jak my to w tej chwili robimy, powinniśmy jednak zainwestować 

pieniądze i zrobić elektroniczne gdzie są odczyty bez wchodzenia na posesję, gdzie widać 

że coś się dzieje z wodomierzem, to już by był pierwszy bardzo duży krok. 

Radny Mateusz Leszczyński- to nic nie da, będzie przyłącze przed licznikiem i będzie 

bokiem woda szła. 

Radny Ignacy Janczuk- przed licznikiem nic nie ginie. 

Radny Mateusz Leszczyński- będzie tak jak mówiłem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tu u nas przy 50% stracie wody wszystko jest 

ważne i od czegoś trzeba zacząć. 

Radna Halina Bardadin- ale przepraszam my rozmawiamy o tym hydrancie już parę lat i tak 

naprawdę co się dzieje? Co wójt zrobił w tej sprawie? Nic. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- jest coraz gorzej. 

Radna Halina Bardadin- nic nie robi wójt w tej sprawie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo wracając do źródła wody, tak jak ten 

projekt przejąłem to od razu mówię, że projekt nie zakładał bicia kolejnej studni przy tej 

inwestycji, tylko modernizację całej stacji uzdatniania wody. 

Radna Halina Bardadin- można było zmienić projekt? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę? 

Radna Halina Bardadin- można było wprowadzić zmiany do projektu i poszerzyć? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, bo czasu było za mało. 

Radna Ewa Szydłowska- panie wójcie, ale proszę o wnioski, proszę żeby w Wólce ten 

projekt, bo może być tak, że mimo że pan wymienił te urządzenia ta woda dalej będzie miała 

niedobre właściwości i dalej będzie niedobra. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę panią woda, przygotuje zamieszczę na stronę, nie 

ma czasu tam wyniki od ostatnich dwóch wyników, dwie ostatnie próby były dobre. 

Radna Ewa Szydłowska- ja mówię o czymś innym, o wyciagnięciu wniosków modernizacji na 

Kornicy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- bo w tej chwili robimy projekt na Wólkę 

Nosowską, to żeby to było tak zaprojektowane. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- na razie nikt nie robi, na razie szukam wykonawcy, który to 

zrobi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska-  no to właśnie jest moment na tą dyskusję w 

tej chwili, żeby to nie było tak, że będzie za duży przepływ wody w stosunku do urządzeń, 

które odżelaźniają czy uzdatniają tą wodę, żeby podstawowych błędów nie popełniać. 

Radny Mateusz Leszczyński- słuchajcie, głównym problemem gminy jest woda, dlaczego od 

ponad półtora roku nic się nie robi z tym? 

Radna Halina Bardadin- więcej. 

Radny Mateusz Leszczyński- ludzie kochani, czy jest koniec roku czy początek budżetu tylko 

woda, co roku papierek mamy i co jest z tym zrobione? 

Radna Ewa Szydłowska- ale proszę Państwa, bo pani przewodnicząca, pani to powinna 

prowadzić, bo tak, to są wszystko bardzo ważne sprawy, ponieważ ja i Wiesiek mieliśmy 

teraz jak były upały, byliśmy proszeni o interwencję że tej wody nie ma i ta studnia, ją  trzeba 

wybić, to po pierwsze. Ale teraz mówimy o tych zmianach w budżecie i o przyłączeniu w 

miejscowości Popławy. Teraz tak jak Ignacy powiedział, nie możemy tym ludziom odmówić 

przyłączenia wody. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to jest tylko kwestia finansowania. 
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Radna Halina Bardadin- i czy to wodociąg, czy to przyłącze? 

Radna Ewa Szydłowska- i teraz proszę akurat na ten temat, bo będziemy siedzieć do 15. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- normalne sprawa. 

Radna Ewa Szydłowska- nie, to może nowy zwyczaj wprowadzimy, że będziemy po 3 

godzinach z powodu wyczerpania przerywać i przekładać na kolejne dni. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- możemy sesję, nie musi być zamknięta, może 

być przełożona. 

Radna Ewa Szydłowska- co robimy z tym? Bo ja uważam, że nie możemy im odmówić. 

Radny Leszek Muszyński- nie odmawiamy, tylko zastanawiamy się czy środkami 

zabezpieczonymi z budżecie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- my nie możemy odmówić ludziom żeby się 

przyłączyli. 

Radna Halina Bardadin- Ty jesteś za tym, żeby oni w 100% sami sfinansowali? 

Radny Leszek Muszyński-  tak. 

Radna Ewa Szydłowska- i przebicie drogi też? 

Radny Leszek Muszyński – a jak do tej pory było, jak ja bym chciał podłączyć to muszę 

zapłacić. 

Radna Halina Bardadin- ale według projektu to ma być sieć wodociągowa, czyli 

Redaktor Milena Celińska – darowizną niech wprowadzają wam pieniądze i wszystko.  

Radna Halina Bardadin – czy oni mogą sfinansować? 

Redaktor Milena Celińska – tak. 

Radna Halina Bardadin – bo jeżeli my to zrobimy to my będziemy właścicielem? 

Redaktor Milena Celińska – jeżeli wy robicie wszystko normalnie, a oni darowizną wpłacają 

pieniądze żeby ten, wy jesteście inwestorem, a oni darowizną wpłacają wam koszty, 

wszystko. Tak robią w gminie Łosice. 

Skarbnik Gminy – tak i u nas było. 

Radny Leszek Muszyński – gdybym chciała się podłączyć to musiałbym płacić za przebicie, 

za podłączenie i za materiał.  

Radna Halina Bardadin – tak ludzie płacą.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie ma tak ja pan Wawryniuk mówił, że się 

oddziela techniczne sprawy od finansowych. 
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Radna Halina Bardadin – z tym się wiążą sprawy finansowe. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- no jak można oddzielić techniczne od 

finansowych? 

Radna Halina Bardadin – nie da się. 

Radny Mateusz Leszczyński- pan Łaski zrobił 

Radna Ewa Szydłowska – ale Mateusz 

Radny Mateusz Leszczyński- dajcie mi skończyć. Problem wody mamy, dlaczego tych 

problemów nie rozwiązujemy na początku, tylko odkładamy. To co jest najważniejsze robimy 

na samym końcu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę Państwa zmodernizowaliśmy ujęcie wody w tamtym 

roku. 

Radny Mateusz Leszczyński- to trzeba już robić, drastyczne środki podjąć. 

Radna Ewa Szydłowska- ale wszyscy radni to wiedzą, tylko wójt nie wie. 

Radny Mateusz Leszczyński- czy wójt gdziekolwiek dzwonił w sprawie tych wodomierzy w 

wioskach? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę? 

Radny Mateusz Leszczyński- wójt cokolwiek zrobił w sprawie wodomierzy, co rozmawiałem z 

panem? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- wymieniamy.  

Radny Mateusz Leszczyński- wodomierzy głównych na wioskę, 150 rury. Ja dzwoniłem do 

trzech firm i powiedzieli mi studnia 2.500,00zł, wodomierz 3.000,00zł plus robocizna. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- zgadza się, prawdopodobnie jak zakładałem takie 

urządzenia 

Radny Mateusz Leszczyński- czemu wójt tego nie zrobił? Jak ja to zrobiłem rano 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- dobrze 

Radny Mateusz Leszczyński- ludzie kochani, czy to taki problem zadzwonić do firmy? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale skupmy się, Ewa ma rację, skupmy się na 

tym, bo musimy uchwałę podjąć jakie będzie nasze stanowisko, czy będziemy partycypować 

w kosztach, czy wszystko będzie po stronie Państwa. 

Radny Mateusz Leszczyński- ja myślę, że Łaski powinien się dołożyć do projektu jeszcze. 

Radny Wiesław Maciejuk- co należy do gminy to gmina powinna zrobić, a resztę 

Radny Mateusz Leszczyński- ale ten projekt 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale też jest 

Radny Ignacy Janczuk- skoro będzie możliwość tego rozbudowy to gmina musi troszkę w 

tym partycypować, tak nie można wszystkiego 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- Ignacy bardzo ważne jest, bo ja widzę że 

panowie mimo tego że ten projekt opiewa na, znaczy projekt jest jaki jest, ale z tego co pan 

mówił to panowie nie mają zamiaru tego w całości budować. 

Radny Ignacy Janczuk- za dużo pieniędzy mniej można to zrobić. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale w ogóle oni chcą tylko do siebie i koniec. 

Radna Halina Bardadin- ale projekt jest na całość i my musimy zapłacić za całość, a później 

oni może zrobią w tej chwili tylko docelowo, a tego nie będą robić. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- więc co? Zostajemy przy tym przebiciu przez 

drogę? 

Radny Leszek Muszyński- a jak chodzą pogłoski, że Ci panowie dalej będą stawiać kurniki i 

dla nich potrzeba cała ta nitka. 

Radna Halina Bardadin- bo tak prowadzą te końcówki. 

Radny Leszek Muszyński – budujemy wodociąg tylko i wyłącznie dla 4 czy 6 ferm i powiecie, 

że nadajemy ludziom wody zgodnie z prawem. 

Radny Ignacy Janczuk- posłuchajcie, gmina musi się rozwijać, budowa kurników to jest 

forma rozwoju, czyli wy jakoś nie wiem, ja nie rozumiem, ja chyba idę stąd, bo ja nie będę 

dłużej sobie tym zawracał głowy. Każda budowa, która jest wykonana na terenie gminy 

rozwija tą gminę, podnosi jej gospodarkę i wszystko. My nie możemy mieć dylematu czy ktoś 

postawi kurnik czy 7, jeśli zgodnie z prawem to zrobi, niech stawi, bo to nie możemy w tym 

kierunku iść tak jakby zahamowywać, bo zostaniemy bez niczego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- więc jaką podejmujemy decyzję? 

Radny Wiesław Maciejuk- trzeba im pomóc, to co gmina ma zrobić niech zrobi. 

Radna Halina Bardadin- bo na przyszłość każdemu kto się zwróci o takie coś  

Radny Ignacy Janczuk-przebicie tylko nie za takie pieniądze, tylko trzeba firmę znaleźć, co 

przebije to za 

Radny Mateusz Leszczyński-  ale jest tutaj w kosztorysie jest 8 000,00 zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale to my będziemy szukać firmy panie 

wójcie, oni wpłacają pieniądze dla nas, to my to będziemy wszystko robić tak? 

Radny Ignacy Janczuk- to, co jest już za przebiciem to Ci Państwo pokrywają, a przebicie 

gmina i to wszystko. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ale tak było powiedziane na początku moi drodzy 
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Radny Mateusz Leszczyński- ale to pan 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę mnie posłuchać, dali panowie kosztorys inwestorski, 

wyliczył fachowiec, a specjalista się podpisał, to jest potrzebne dla pani skarbnik, żeby na 

podstawie dokumentu wiarygodnego, bo może pan zrobić kalkulację, może każdy z Państwa 

zrobić, ja to przyjmę, tylko Państwo się podpiszecie, a jaki będzie efekt 

Radna Ewa Szydłowska- niech pani to podsumuje, co pani na to. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, nie, przepraszam, potrzebny jest kosztorys inwestorski, 

dobrze, ale tutaj też powiedziane, jeżeli pójdzie moja grupa i zrobi to na pewno będzie taniej, 

bo zapłacę za materiały tak jak będzie wynikało w hurtowni, ja to będę widział tak, do mnie 

dokumenty będą przychodziły. Ludzie będą pracować, godziny pracy pokażą, paliwo pokażą, 

rozliczę to wszystko, sprzęt wszystko, amortyzację wszystko rozliczę, bo to będzie przeze 

mnie szło. Tak będę budował kalkulację na to przedsięwzięcie, bo muszę też im podać 

koszty rzeczywiste. Oczywiście uwzględnię koszty pośrednie, bo trzeba będzie jakieś 

uwzględnić narzuty. Ja mówiłem przewodniczącej, może być taki Szanowni Państwo 

dylemat, jest pani redaktor, trzeba przebić się przez drogę wojewódzką i teraz zapytam 

Państwa, bo ja nie wiem na dzień dzisiejszy, kto może dokonać przebicia, a może się okazać 

że musi to robić firma, bo ja muszę wystąpić z wnioskiem i uzyskać pozwolenie na przejście 

pod drogą wojewódzką. 

Redaktor Milena Celińska- a czemu mnie pan w to plącze panie wójcie, przepraszam 

bardzo? Ja tu jestem jako publiczność, a nie wiem 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak 

Redaktor Milena Celińska- wyrocznia? Może i tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- może i tak. 

Radna Halina Bardadin- słuchajcie, ale możemy dyskutować o tym nie wiadomo ile. 

Radny Mateusz Leszczyński – można zadzwonić i zapytać. 

Radna Halina Bardadin- no my jesteśmy za podłączeniem, wszyscy jesteśmy za 

podłączeniem, tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie możemy odmówić podłączenia, jest tylko 

kwestia w jakim stopniu będziemy finansować, tak jak było 

Radna Halina Bardadin- czyli zwiększamy swoją linię wodociągową. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tylko moim zdaniem trzeba dopilnować żeby 

ona była wykonana w całości. 

Radna Ewa Szydłowska- żeby co? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- żeby była wybudowana w całości. 

Radna Ewa Szydłowska- niech się pani nie martwi, oni już dopilnują tego jak będą chcieli. 
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Radna Halina Bardadin- żeby co? Nie, oni nie zrobią całości. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ja też słyszałam, że nie zrobią. 

Radna Halina Bardadin- bo nie w ich interesie jest teraz robić całość, w ich interesie jest 

teraz docelowo do dwóch, a potem 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie, według tego to tak jak jest projekt po 

naszej stronie, przebicie i dokumentacja, a reszta jest po stronie Państwa inwestorów, 

znaczy tego zastępczego. Mamy dopilnować aby oni zbudowali z całości. 

Radna Ewa Szydłowska- ale projekt jest przyszłościowy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska-  przepraszam bardzo ale kosztorys jest? 

Radna Halina Bardadin- ale powiedział pan, że oni mogą dalszą część zrobić za parę lat, 

niekoniecznie teraz. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale może i w całości. 

Radna Halina Bardadin- można w całości, ale jak dopilnujesz? Jak ich zobowiążesz żeby 

zrobili w całości teraz? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- ale to co będzie w dokumentacji i w projekcie to musi być 

zrobione całością, dlatego że nie odbierze inwestycji. 

Radna Ewa Szydłowska-  no właśnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, to tyle razy rozmawiamy 

Radna Halina Bardadin- ale to pan, inwestor zastępczy dzielił, bo on mówi, że projekt jest na 

całość. 

Radna Ewa Szydłowska- ale jeżeli to ma wykonać gmina to musi być tak jak pani Ania mówi. 

Radna Halina Bardadin- jeżeli tak, to dokładnie. 

Radna Ewa Szydłowska- nawet nie ma dyskusji na ten temat. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, uzupełniam, jest projekt i 

dokumentacja, do tej dokumentacji jest kosztorys, ta dokumentacja z przedmiarem będzie 

załączona do wniosku o wydanie pozwolenia. Nie pozwolę sobie jak będę miał pozwolenia, 

żeby nie zrobić całego, bo tego nikt nie odbierze. I jak później zainwentaryzuje? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- a jak będzie podpis z tymi panami, bo oni 

będą koszty nam pokrywać w jaki sposób? Umowa? 

Radna Halina Bardadin- no właśnie, bo tutaj różne formy zapłaty tutaj padały. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- trzeba się zastanowić teraz, żeby to było prawidłowo. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- my z nimi porozumienie jakieś będziemy 

podpisywali? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- no musi być umowa podpisana. 

Radna Halina Bardadin- przecież my musimy zabezpieczyć pieniądze na to 

Radna Ewa Szydłowska- co? Co? Można głośniej? 

Radna Halina Bardadin- można głośniej? 

Radca Prawny Eliza Rączka - sugerowałabym, jeżeli już forma zabezpieczenia, 

zaproponowali w formie gotówkowej to przychylić się do gotówkowej, a nie do gwarancji 

bankowej czy ubezpieczeń 

Radna Halina Bardadin- ja jestem za tym. 

Radca prawny Eliza Rączka- później może być problem z realizacją tego. 

Radna Halina Bardadin- tak. 

Radca prawny Eliza Rączka- jak będzie jakiś spór, nienależyte wykonanie, a tak to macie 

pieniądze na koncie. 

Radna Halina Bardadin- w ten sposób, tylko tak 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- czyli wypracować od razu opcję jak ma być zapisane, jeżeli 

chodzi o sposób faktury rozliczania, chodzi mi o przepływy pieniężne. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to jak będzie wszystko na papierze będziemy 

mieli gotówkę 

Radna Halina Bardadin- nie, no słuchajcie musimy podjąć decyzję jak będzie głosować 

uchwałę 

Radna Ewa Szydłowska- no tak, najpierw trzeba uważam 

Radna Halina Bardadin- każdy ma inne zdanie na ten temat. 

Radna Ewa Szydłowska- Elwira, najpierw trzeba taką opcję co oni przedstawili dać pod 

głosowanie, jeżeli okaże się że większość jest za to głosujemy nad zmianami w budżecie tak 

żeby pasowało to także dla pana Leszka, tak? 

Radny Leszek Muszyński- no tak 

Radna Ewa Szydłowska- a jeżeli nie, to rozbijamy tak jak pani powiedziała 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- na dwie uchwały, możemy. Posłuchajcie, 

Państwo, możemy w takiej formie na bieżąco, kto z pań i panów radnych jest za budową 

tego przyłącza do kurników? 

Radna Ewa Szydłowska- znaczy za budowa to są wszyscy, było powiedziane. To jest w 

takiej formie jak zostało tu przedstawione 

Radny Mateusz Leszczyński- za przebiciem? 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie, to to mamy 

Radny Mateusz Leszczyński- trzeba podjąć dwie uchwały tak mi się wydaje  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo musi być zapisane w uchwale jedno, 

tak jak tutaj było powiedziane na początku, po naszej stronie jest przejście przez jezdnię, 

dokumentacja techniczna i nadzór itd., i stała organizacja ruchu, czyli gmina dokonuje 

formalnie zgłoszenia tej inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim i partycypuje w 

kosztach. Tylko pokrywa koszty przebicia, pozostałe koszty należą do inwestora. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- i do tego umowa, gdzie wpłacają gotówkę na 

konto przed rozpoczęciem inwestycji. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to już szczegóły. 

Radny Mateusz Leszczyński- jak szczegóły, to jest podstawa, gotówka. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- ustaloną kwotę niech wpłacą, a po rozliczeniu inwestycji 

różnicę zwrócimy, ja jestem tego zdania. 

Radna Halina Bardadin- że? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- żeby oni wpłacili zaliczkę tak jak jest ustalone te 

114.000,00zł, po rozliczeniu inwestycji rozliczymy inwestycję i zwrócimy im różnicę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo jak postanowicie, ja to przekażę 

stronom jakie jest stanowisko, robimy na takich warunkach. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- i tak jest w tej uchwale zapisane. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak. 

Radna Halina Bardadin- takie kwoty są zapisane. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to musi być zapisane, bo jest kosztorys inwestorski do 

wpisania do budżetu. 

 Radna Halina Bardadin- czyli głosujmy może. 

Radna Ewa Szydłowska- tak. 

Radna Halina Bardadin- głosujmy, nie przedłużajmy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak, pani Aniu proszę bardzo. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- czyli tak, jest wpisany wodociąg po stronie dochodowej i po 

stronie wydatkowej, wpisane są również te 118.368,96zł. I jeszcze tutaj tak jak będzie 

zarządzenie wojewody o kryzysie, bo nie ma jeszcze. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- jest. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - jest już? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- wczoraj dostałem, ale to było w godzinach 

popołudniowych. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - także wystąpimy z wnioskiem do wojewody o sfinansowanie 

nam całego przedsięwzięcia, czy dostaniemy w 100% czy nie, to nie wiemy, ale będziemy 

się starali. W każdym bądź razie ta kwota musi być wpisana, żeby było zabezpieczenie. I tak 

jak tutaj. Wczoraj omawialiśmy, żadnych innych zmian ani w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, ani w budżecie nie ma. Czyli tak, dokonane zmiany analiza wykonania I 

półrocza i po analizie wykonania I półrocza zdejmujemy z dochodów tam gdzie nie będzie 

realizacji, macie Państwo w załączniku o dochodach pozdejmowane z minusami te kwoty, bo 

nie ma trzymać fikcyjnego dochodu jeżeli nie będzie jego realizacji. Poczyniono to również 

po stronie wydatkowej i tutaj przeprowadzona kalkulacja, weryfikacja wykonania na 

podstawie pierwszego półrocza daje nam możliwość zdjęcia z wynagrodzeń głównie 

nauczycieli, ponieważ zabezpieczone są te środki, uważam że w stopniu wystarczającym. 

Zdejmujemy z wynagrodzeń i z pochodnych, takie ruchy robimy. Natomiast dodajemy na 

inwestycje tak jak wczoraj mówiłam, czyli jeszcze raz wezmę załącznik inwestycyjny żeby 

dokładnie powtórzyć. Z dokumentacji na budowę, przebudowę stacji uzdatniania wody w 

Wólce Nosowskiej zdejmujemy 5.000,00zł, bo było 80.000,00zł i zdejmujemy. Natomiast 

włączamy budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Popławy wraz z 

opracowaniem dokumentacji 153.000,00zł przy wpłacie 114.000,00zł. Dalej opracowanie 

dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej i podłączenie jej do stacji uzdatniania 

wody w Nowej Kornicy 15.000,00zł. Następnie dalej tutaj budowę drogi w Popławach, 

przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Popławy wraz z opracowaniem 

dokumentacji, tam mieliśmy na opracowanie dokumentacji 10.000,00zł dokładamy 

80.000,00zł. I również dokładamy końcówkę 758,00zł w załączniku inwestycyjnym do 

budowy, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kobylanach, zakup krzewów oraz trawy 

oraz zakup oświetlenia, zakup altany ogrodowej, nawiezienie ziemi. Dlatego, że tak zdjęta 

była z funduszu sołeckiego modernizacja, czy tam renowacja kapliczki, czy krzyża i stąd też 

jest taki ruch. Nowe było zebranie sołectwa, nowe są dokumenty i dokładamy do tego 

zadania 758,00zł, tam w uzasadnieniu macie Państwo opisane, natomiast resztę z tych 

środków dajemy na bieżące remonty dróg gminnych. To są te zmiany w zadaniach 

inwestycyjnych. Natomiast, jeżeli chodzi o zadania bieżące te na które dokładamy, czyli 

oprócz tego 118.368,96zł dokładamy do drogi publiczne i gminne paragraf 4300 Kobylany, to 

co mówiłam 5.109,71zł, bo przenosząc z kapliczki na to. Dokładamy na energię elektryczną 

w budynkach naszych komunalnych 5.000,00zł, przenosimy z 13 w administracji 3.570,40zł 

na płace, na wynagrodzenia, bo zostają tutaj nam środki wolne już po 13. Dalej dodajemy 

12.000,00zł w pozostałej działalności na zakup materiałów tzn. tam jest usadowiona grupa 

nasza remontowo-budowlana i do zakupu niezbędnego jakiegoś tam przy naprawach paliwa 

tego typu rzeczy. Dalej dokładamy tutaj w oświacie i wychowaniu tak jak mówiłam 

zdejmujemy z wynagrodzeń i pochodnych, to będzie w szkołach podstawowych, w 

oddziałach przedszkolnych, natomiast w gimnazjum musimy dołożyć na wynagrodzenia, 

składki ZUS-owskie i dodatki mieszkaniowe 108.900,75zł, bo według przeliczenia po 

wykonaniu i realizacji półrocza. Robimy też tutaj takie przeszacowania tych planów w 

rozdziale 80150, czyli na ucznia niepełnosprawnego tak mówiąc w skrócie, zdejmujemy w 

wydatków rzeczowych, natomiast dajemy na płace, to również z realizacji pierwszego 

półrocza. W pomocy społecznej dodajemy na składki zdrowotne 4.529,00zł to na podstawie 

decyzji Wojewody Mazowieckiego. I kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, czyli tutaj 

proszę Państwa dokładamy na festyn, bo tutaj będzie umiejscowiony nasz festyn i dożynki w 

dziale 921, będą wydatki i oprócz tego skalkulowane są również wynagrodzenia na 

prowadzenie zajęć w świetlicach, czyli zumba, gitara i oprócz tego jeszcze karate. Dodajemy 
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3.000,00zł za zakup żywności przy festynie, przy dożynkach gminnych. I paragraf 4300 to 

też są takie usługi związane z tutaj finansujemy zarówno karate jak i będą finansowane 

wszystkie usługi wykonywane podczas dożynek, gdzie wykonawcy tych zadań prowadzą 

swoją własną działalność gospodarczą. Takie są zmiany po stronie wydatków i 

wprowadzone te zmiany powodują, że zwiększa się nam deficyt budżetowy o kwotę 

345.099,16zł wzrasta on ogółem do kwoty 995.765,23zł, będzie to pokryte z nadwyżki 

budżetowej gminy z lat ubiegłych. To tyle by było. 

Radna Ewa Szydłowska- jeszcze tylko taka malutka uwaga, Rada Gminy decyduje żeby 

zabezpieczyć pieniądze na dożynki, możecie powiedzieć że się czepiam, ale ja sprawdzałam 

w innych gminach i jak zapraszają na dożynki to zaprasza wójt i rada, a u nas zaprasza wójt. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie wiem jak to było w ogóle podpisane, bo to nie było 

czasu, szybko jest robione. 

Radna Ewa Szydłowska- już któryś raz proszę, powiedzieliście że ja się czepiam, ale w 

innych gminach o radzie się nie zapomina, a więc to taka dygresja. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- na przyszłość napisać 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- czy są jeszcze jakieś pytania szczegółowe? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała uchwałę Nr XXIX/125/2016 w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019. 

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

„przeciw” nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała uchwałę Nr XXIX/126/2016 w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2016. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- i jeszcze do tej uchwały chcę dodać, bo nie mówiłam, 

przenosimy wydatek majątkowy w kwocie 342.500,00zł związanych z budową chodników i 

oświetlenia przy drodze wojewódzkiej z działu 600, z dróg publicznych wojewódzkich do 

działu 915 oświetlenie ulic, plac i dróg, kwotę 342.500,00zł jako paragraf 605. Zdejmujemy z 

paragrafu dotacyjnego 6300, a wnosimy to na paragraf własny, niejako 605. Bo przy 

omawianiu nie mówiłam tego natomiast tutaj mówię, że jest taka zmiana wprowadzona. 

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

„przeciw” nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

Uchwała w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach na uchwałę Nr 

XIX/71/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie 

określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- prokurator rejonowy zaskarżył nasz wzory 

deklaracji, tak jak Państwo dostaliście materiały, zarzucił nam, że nie powinniśmy w tych 

deklaracjach, nie całość deklaracji, tylko ten zapis „że oświadczam, że są mi znane przepisy 
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kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z 

rzeczywistością” i wniósł skargę. 

Radna Ewa Szydłowska- i pani przewodnicząca tutaj jest podpis na tym projekcie uchwały, 

uważa, że to jest odpowiedź na skargę, tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak. 

Radna Ewa Szydłowska- a ja mam pytanie, jakie są koszty postępowania? Jak my 

odpowiadamy na tą skargę to coś płacimy? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie 

Radna Ewa Szydłowska- nie ma? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- musimy wnieść skargę do sądu, obojętnie, 

jakie stanowisko byśmy zajęli. 

Radca prawny Eliza Rączka- jest możliwość uznania skargi za zasadną. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- napisów, albo podjęcie uchwały. 

Radna Ewa Szydłowska- ale ja chcę się coś zapytać. 

Radca Prawny Eliza Rączka- nie, kwestia jest taka, że albo Państwo się zgadzacie z tym i 

zmieniacie uchwałę, albo wnosimy 

Radna Ewa Szydłowska- tutaj jest odpowiedz żeby wnieść, ale ja chciałabym się zapytać, 

czy to jest zarządzenie od skarżącego, w tym koszt postępowania, w tym kosztów 

zastępstwa sądowego, według norm przypisanych, jakie to są koszty? 

Radca Prawny Eliza Rączka- znaczy tak, jeżeli Państwo nie będziecie reprezentowani przez 

pełnomocnika, to nie będzie żadnych kosztów, kwestia jest taka, że jeżeli skargę sąd uzna 

za niezasadną, czyli odpowiedź będzie zasadna to wtedy sąd może na wniosek gminy 

zasądzić koszty, jeśli nie to ich nie zasądzi. 

Radna Ewa Szydłowska- to jakie to koszty? 

Radca Prawny Eliza Rączka- to w zależności od rozporządzenia, bo to może być kwota 

procentowa, w tym przypadku podejrzewam że to będzie jakaś kwota tylko i wyłącznie taka 

ryczałtowa. Bo to zazwyczaj jest procentowo przy wartości, jest kwotowo. Mogę to sprawdzić 

jeżeli Państwo 

Radna Ewa Szydłowska- nie. No właśnie skąd taka decyzja, może lepiej zmienić uchwałę, a 

nie iść do sądu? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- skąd decyzja? 

Radna Ewa Szydłowska- tak 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- zasięgnęliśmy opinii prawnej. 

Radca Prawny Eliza Rączka- po analizie materiałów stwierdziliśmy, że jest niezasadna. 

Powoływaliśmy w treści odpowiedzi orzeczenia WSA w Gorzowie Wielkopolskim, w 

analogicznej sprawie sąd przychylił się do gminy i stwierdził, że skarga prokuratora jest 
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niezasadna, ponieważ samo takie oświadczam „że są mi znane przepisy kodeksu karnego 

skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie z rzeczywistością” nie 

generuje odpowiedzialności karnej, bo prokurator wskazał, że gmina niejako gdyby 

zawierając to oświadczenie umieszcza siebie w roli ustawodawcy nadającego na daną 

osobę odpowiedzialność karną. Natomiast samo to oświadczenie w ocenie naszej i między 

innymi w ocenie orzecznictwa sądów wojewódzkich nie generuje danego przepisu, że 

Państwo, jeżeli dany mieszkaniec złoży jakieś fałszywe oświadczenie, to nie na podstawie 

tego oświadczenia będzie dochodzona odpowiedzialność karna, tylko na podstawie 

przepisów kodeksu, czy to karnego skarbowego, czy kodeksu karnego. Kwestia jest taka, że 

Państwo niejako nawet naprzód idziecie jakby informujecie mieszkańca żeby miał na 

względzie, że jest coś takiego i obowiązuje kodeks karny skarbowy na podstawie, którego 

musi składać prawdziwe i rzeczywiste informacje. A nie generujecie nowego przepisu na 

podstawie którego wywodzicie w przyszłości. Natomiast pani prokurator stwierdziła, że 

według niej gmina zawierając to oświadczenie ustawiła się w roli ustawodawcy i stworzyła 

nową odpowiedzialność. Tutaj nie ma nowej odpowiedzialności, Państwo nie wskazujecie, że 

poza kodeksem karnym ustawowym jakąś inną odpowiedzialność dokładacie, tylko 

wskazujecie, jakby informujecie: miej na względzie, że obowiązuje cię kodeks karny 

skarbowy i sądy nie uważają tego jak gdyby posadowienie gminy w roli ustawodawcy, 

ponieważ bez względu na to czy Państwo umieścicie to czy nie umieścicie to kodeks karny 

skarbowy i tak tą osobę, znaczy wszystkich obowiązuje. Więc jeśli złożą fałszywe 

oświadczenie, jakieś informacje to i tak, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności 

karnej skarbowej, bez względu na to czy macie Państwo to w załącznikach i to o to chodzi. 

Radny Ignacy Janczuk- no właśnie, to po co to ma być w tym załączniku skoro i tak 

Radca Prawny Eliza Rączka- Państwo tak zamieściliście. 

Radny Ignacy Janczuk- no tak i teraz 

Radca Prawny Eliza Rączka- jako przypomnienie mieszkańcowi, żeby po prostu wiedział, że 

nie każdy wie o istnieniu kodeksu karnego skarbowego i może 

Radna Ewa Szydłowska- no właśnie i pani na to odpowiedziała. 

Radny Ignacy Janczuk- i teraz to tak wynika, że pani z panem wójtem i panią 

przewodniczącą uważacie, że my mamy czas i energię żeby „kopać się z koniem”, po prostu, 

przepraszam za stwierdzenie, że zamiast uchylić ten zapis, który nic nie wnosi, wchodzicie w 

kolizję z wyższą instancją, po co i na co? Proszę mi wytłumaczyć, po co i na co? 

Radna Ewa Szydłowska- to jest bez sensu. 

Radna Halina Bardadin- bez sensu. 

Radny Ignacy Janczuk- jaki jest sens tego postępowania w sądzie administracyjnym? Tylko 

bardzo proszę żeby każdy to zrozumiał. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- przepraszam mam odpowiedź, wójt nie brał w tym udziału, 

tylko pomógł się skontaktować. 

Radna Halina Bardadin- ale słuchajcie dajcie powiedzieć pani mecenas. 

Radca Prawny Eliza Rączka- żeby później nie było takiej sytuacji, że ktoś złoży fałszywe 

oświadczenie, a Państwo nie informowaliście że obowiązuje kodeks karny skarbowy i każdy 
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powinien o tym wiedzieć, i żeby później nie było że ja nie wiedziałem, że obowiązuje kodeks 

karny skarbowy, i tak będzie odpowiadał i to jest prawda czy to zamieścicie czy nie to i on 

tak będzie odpowiadał. Tylko kwestia jest taka, że wychodzicie jakby naprzód dla 

mieszkańca i go informujecie, tak samo jak jest przy zeznaniach świadków, informuje się że 

jest taki i taki przepis kodeksu karnego, po to żeby później była informacja że został 

poinformowany. Opinia prawna jest na stanie prawnym i nie ma takiej potrzeby żeby uchylać 

to, jeśli Państwo nie chcecie, nie musicie się zgadzać na to, bo to od Państwa zależy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- proszę Państwa, ponieważ wpłynęła skarga, 

mamy kancelarię prawną, która w ten sposób stwierdziła czy jest zasadna czy nie jest. 

Radna Ewa Szydłowska- pani przewodnicząca, ale czy my sami nie  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- my nie musimy przegłosowywać, możemy nie 

przegłosować, wtedy będzie uchwała innej treści, że usuwamy to. To że Państwo 

przygotowali, to przecież nie znaczy my musimy tak przegłosować. Chociaż nie tylko my 

mamy w tym wzorze deklaracji, wszyscy mają tak, bo tutaj prosiłam dziewczyny żeby tutaj 

się orientowały, także we wszystkich gminach jest to samo, to nie jest jakaś nasza deklaracja 

i jesteśmy odosobnieni w tym. 

Radna Ewa Szydłowska- tak, ale w innych gminach jeżeli prokurator zwrócił uwagę to rada 

gminy  

Radna Halina Bardadin- zmieniła? 

Radna Ewa Szydłowska- tak, zmieniła. 

Radny Ignacy Janczuk- no dobrze, to wytłumaczcie gdzie jest sens? 

Radna Ewa Szydłowska- tak. 

Radny Ignacy Janczuk- gdzie jest sens? 

Radna Halina Bardadin- jak to nic nie wnosi. 

Radny Ignacy Janczuk- jak to nic nie wnosi, gdzie jest sens tego waszego odwołania? 

Wskażcie mi sens tego działania. 

Radna Ewa Szydłowska- mnie nawet przeraża wasz tok myślenia, bo wyobraźcie sobie to 

jest deklaracje gdzie się deklaruje 

Radny Ignacy Janczuk- podatnik to nie jest przestępca, żeby na okrągło wszystkim straszyć, 

bez przesady. 

Radna Ewa Szydłowska- jakaś osoba schorowana, ona wypełnia tą deklarację i pani prawnik 

niech pani powie czy ona wie, pani przewodnicząca proszę powiedzieć jakie są przepisy 

skarbowe? Jest pani poinformowana, że pani zna kodeks karny skarbowy, proszę 

powiedzieć, jakie są przepisy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- dziewczyny, a czy wy wiecie co wy czytacie? 

Przecież to nie o to chodzi czy ja mam znać kodeks karny skarbowy, czy ktokolwiek z nas 

tylko o to chodzi że piszę prawdę. 
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Radna Ewa Szydłowska- nie, a słyszałaś o klauzulach niedozwolonych? Usłyszałaś, nie 

tylko. To wy takim tokiem myślenia uważacie, że każda osoba, która załóżmy jest na 

przykład niepełnosprawna, a nie ma orzeczenia i takie coś podpisze i jest że tak powiem 

traktowana znaczy że oszukuje? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale my nie mówimy o osobach 

niepełnosprawnych tylko mówimy o wzorach deklaracji podatkowych. 

Radna Halina Bardadin- nie podoba mi się. 

Radna Ewa Szydłowska- uważam że to trzeba uznać. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- jeżeli uznamy, że przychylamy się do tej 

skargi prokuratora to tak tą uchwałę przygotujemy, ale tu nie jest, ja nie wiem nawet jak to 

powiedzieć, przecież my nie zmieniamy nic co jest istotne. 

Radna Halina Bardadin- ale idąc do WSA my się nie zgadzamy z tym, co prokurator nam 

zarzuca, tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak. 

Radna Ewa Szydłowska- tak. 

Radna Halina Bardadin- tylko orzecznictwo sądów jest rożne ten sąd orzeknie tak, a nie 

mamy gwarancji że inny orzeknie tak samo w tej sprawie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie, nie ma gwarancji. 

Radna Halina Bardadin- więc ja nie wiem czy jest sens iść aż tak daleko. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- przygotowaliśmy tak, ale jeżeli rada będzie 

innego zdania więc będzie treści, że przychylamy się. 

Radna Halina Bardadin- nie ma sobie czym głowy zawracać w ogóle. 

Radna Ewa Szydłowska- tak, dokładnie. 

Radny Ignacy Janczuk- po co wójt ma z prawnikiem jeździć  siedem razy 

Radna Halina Bardadin- jeździć i jeszcze koszty ma gmina ponosić. 

Radna Ewa Szydłowska- a może właśnie o te koszty chodzi. 

Radny Ignacy Janczuk- doskonale pani wie, że sprawy z dwóch miesięcy, kiedy było przy 

absolutorium siedem do siedmiu, pani powiedziała że jest nierozstrzygnięte, ja 

powiedziałem, gdyby poszli oboje do sądu jeden sąd przyznał by racje pani, a drugi dla mnie 

i byśmy się przepychali na następny rok. 

Radca prawny Eliza Rączka- jeśli chodzi o WSA to nie jest siedem razy, zazwyczaj jest to na 

jednej rozprawie i na drugiej jest wyrok. 

Radna Halina Bardadin- głosujmy może kto jest za 

Radna Ewa Szydłowska- głosujmy 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy nie odrzucić uchwały tylko 

podejmiemy ją w jakiej formie? 

Radna Halina Bardadin- czy do sądu czy zmieniamy treść? 

Radna Ewa Szydłowska- czy mieszkaniec musi być alfą i omegą? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- bo słuchajcie, jeżeli my podejmiemy uchwałę, 

że przychylamy się do skargi prokuratora, to musimy drugą uchwałę podjąć że zmieniamy 

wzory deklaracji. Nie mamy przygotowanej tej uchwały, ale będzie uchwała, które po prostu 

zmienia wzory deklaracji zgodnie z sugestią prokuratora o treści takiej to będzie. 

Radna Ewa Szydłowska- tak, i to będzie 

Radny Mateusz Leszczyński- lepiej się przychylić po co jeżdżenie, to bez sensu będzie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie widzę problemu żadnego. 

Radna Halina Bardadin- czyli w ogóle nie będzie żadnej klauzuli 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- w tym wypadku nie będzie nic. 

Radna Halina Bardadin- pod odpowiedzialnością za składanie nieprawdziwych informacji 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- będzie oddzielna uchwała. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy wzoru deklaracji zostaną takie same, 

bo nikt nam nie zarzucił że coś jest złego w nich, tylko nie będziemy tego oświadczenie 

Radna Halina Bardadin- tego zapisu. 

Radny Mateusz Leszczyński- tak. 

Radna Halina Bardadin- a pani mecenas ja mam jeszcze takie pytanie,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo trzeba podjąć uchwałę, zmienić 

deklarację i do sądu czy prokuratora odpisać że podjęto uchwałę o naprawienie tego. 

Radna Ewa Szydłowska- tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- dać z załącznikiem uchwałę, że tak się stało od dnia 

dzisiejszego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- bo my mieliśmy taką samą sytuację gdzie 

prokurator zaskarżył nam tą uchwałę o punktach sprzedaży alkoholu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to wygraliśmy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- wygraliśmy, ale nie o to mi chodzi.  Wtedy się 

przychylili do sugestii prokuratora, tak jak on chciał, ale mimo tego tą skargę musieliśmy do 

sądu wysłać, bo taka jest procedura i żeby było śmiesznej to myśmy zmienili, a sąd nam 

przyznał rację. Wygraliśmy tą sprawę, bo musieliśmy przesłać, taka jest procedura 

Radna Ewa Szydłowska- a nie można napisać o umorzenie skoro wszczął postępowanie?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo to prokurator 
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Radna Halina Bardadin- a mogłaby pani przeczytać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- na kolejnej rozprawie pani mecenas dzwoniła, że jednak 

obroniła nasze stanowisko, czyli podjęta zmiana nie potrzebnie była zrobiona, tak? 

Dosłownie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak było. 

Radna Halina Bardadin- ale słuchajcie, bo tym się zajmuje wojewódzki sąd 

Radny Ignacy Janczuk- ale czy my mamy czas się tym zajmować? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- takie mamy prawo w Państwie Polskim. 

Radna Halina Bardadin- WSA w Gorzowie Wielkopolskim cytuję, „że złożenie informacji lub 

deklaracji zawierającej takie oświadczenie wiedzy nie skutkuje odpowiedzialnością z 

artykułem 233 paragraf 6 kodeksu karnego”. Prosimy panią mecenas żeby odczytała ten 

paragraf 6 kodeksu karnego. 

Radca prawny Eliza Rączka- przepisy 1-3 oraz 5 stosuje się osoby, która składa fałszywe 

oświadczenie, jeżeli przypis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenie pod 

względem odpowiedzialności karnej. 

Radna Halina Bardadin- ale to jest 6? To jest 6. 

Radca Prawny Eliza Rączka- to się wiąże z innymi paragrafami więc może przeczytam te 

poprzednie też 

Radna Halina Bardadin- nie wiem, oni się tutaj powołują tutaj na tą 6. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- no więc proszę Państwa jaką podejmujemy 

decyzję? 

Radna Ewa Szydłowska- ja podtrzymuje dalej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- uważacie Państwo że powinniśmy się 

przychylić? 

Radna Ewa Szydłowska- i usunąć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- i usunąć, panowie? 

Radny Mateusz Leszczyński- no tak, po co te problemy, przychylić się usunąć i z głowy. 

Radna Halina Bardadin- ale wraz musimy występować do sądu? 

Radny Ignacy Janczuk- ale to tylko może wyślemy do sądu pismo, jako deklarację po prostu, 

nie będziemy się sądzić, tylko przyznajemy swój błąd i to naprawiamy 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- zobaczymy jak to będzie. 

Radna Halina Bardadin- bo tego nikt nie wie, ale wraz musimy wysłać to do WSA. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak, według naszej wiedzy to tak. 

Radna Ewa Szydłowska- ale dlaczego to mówi pani, a nie pani prawnik? 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- bo ja wiem że tak było. 

Radna Halina Bardadin- a WSA co z tym dalej zrobi? 

Radca Prawny Eliza Rączka- przychylić się do skargi albo  ją oddalić. 

Radna Halina Bardadin- czyli musi zająć stanowisko? 

Radca Prawny Eliza Rączka- tak. 

Radna Halina Bardadin- czy tak, czy tak to musimy to wysłać. Musi iść to do WSA nawet gdy 

zostajemy bez tego zapisu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę NR XXIX/127/2016 w 

sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach na uchwałę Nr XIX/71/2015 Rady 

Gminy w Starej Kornicy z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i 

informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Radny Ignacy Janczuk- to znaczy chwileczkę, jeśli my przychylamy się do tej skargi to 

powinna być inna uchwała. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- a dlaczego? Ale my tu mamy w treści nie 

uwzględniamy, więc nie uwzględniamy i koniec. 

Redaktor Milena Celińska- głosowanie będzie. 

Radny Ignacy Janczuk- ale teraz to jest jak gdyby uchwała 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- Monika wypowie się na tematy nasze wątpliwe. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- proszę bardzo. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- jeżeli przyznamy rację 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- dla prokuratora 

Pracownik Urzędu Monika Lewtak- tak, to byśmy musieli zmienić teraz 

Radny Ignacy Janczuk- deklaracje 

Pracownik Urzędu Monika Lewtak- podejrzewam, że i tak będziemy musieli zmieniać te 

wzorce, ale poczekajmy, bo być może zmieni się prawo, ciągle nam zmieniają ustawy i mogą 

być zapisy w deklaracji inne na przykład od przyszłego roku. To nie ma potrzeby teraz. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale rada w większości chce się przychylić do 

skargi prokuratora. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- pani Moniko? 

Pracownik Urzędu Monika Lewtak- musimy uchylić tą starą uchwałę i wprowadzić teraz nowy 

wzór. 

Radna Ewa Szydłowska- a jaki to jest problem? 

Pracownik Urzędu Monika Lewtak- to trzeba było by przygotować. 

Radna Halina Bardadin- albo niezgodnie z prokuratorem i pójść do WSA. 
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Pracownik Urzędu Monika Lewtak- tak, ale tak czy siak to pójdzie do WSA. 

Radna Halina Bardadin- to my wiemy że pójdzie, ale wtedy gdybyśmy się nie zgodzili i 

wystąpili do WSA, wtedy wzoru deklaracji do czasu wyjaśnienia nie zmieniamy? 

Radca prawny Eliza Rączka- nie. 

Radna Halina Bardadin- wtedy nie, wtedy zostaje do  

Pracownik Urzędu Monika Lewtak- tak, ale jeśli na jesieni będziemy musieli zmienić wzorzec 

to i tak będziemy musieli od 2017. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, przed wprowadzeniem nowych podatków. Ja mam 

pytanie do pani, bo mamy uchwałę podjętą o tym wzorze, który jest, który prokuratura 

zaskarżyła, teraz żeby wrócić do wersji, inaczej, teraz żeby nie było tego zapisu, to co? 

Tamtą uchwałę trzeba uchylić i podjąć nową uchwałę? 

Pracownik Urzędu Monika Lewtak- nową i nowe wzorce 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- no przecież musimy podjąć uchwałę, tamtą się uchyla, a tą 

się przyjmuje, jedną o uchylenie poprzedniej, a druga uchwała przyjęta. 

Radca Prawny Eliza Rączka- uchyla się uchwałę ze starymi 

Pracownik Urzędu Monika Lewtak- nowe wzorce, mimo wszystko trzeba by było nowe 

wzorce i jeżeli teraz byśmy ustalali, nie polegałoby to tylko na usunięciu tego zapisu, ale też 

trzeba by było sprawdzić czy nie ma tam zapisu, które no zmieniło się prawo i na przykład 

uzasadnienia zmiany, już teraz nie trzeba w takiej deklaracji.  Bo byśmy musieli ten zapis też 

zmienić, także to nie tylko by było na zmianie tego jednego zapisu. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- dostosować deklarację do prawa obowiązującego. 

Radna Ewa Szydłowska- posłuchajcie jest to w całej Polsce, prokurator z jakiegoś powodu 

bada z urzędu te sprawy i mi się wydaje że to jest ochrona zwykłego mieszkańca gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska-  ale nie, słuchajcie ale my temu mieszkańcowi 

złego absolutnie nic nie robimy. Ale ja się nie upieram, uważam że skoro zasadna to 

zasadna 

Radny Ignacy Janczuk- o ten przepis wynika z prawa i już, my tak jakby go powielamy  

bezsensownie  

 Radna Halina Bardadin- mieszkaniec podpisuje deklaracje, 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- Ignacy podlegasz temu wszystkiemu tak jak 

każdy?  Więc to nic nie zmienia. 

Radny Ignacy Janczuk- ale to zmienia bo prokurator uznał to za sposób jakiejś dyskryminacji 

podatnika, bo po wtóry raz mu przypomina, że uważa 

Radna Halina Bardadin- który mieszkaniec zna przepisy 

Pracownik Urzędu Monika Lewtak- ale my nie możemy go ukarać na podstawie tego samego 

zapisu 
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Radna Halina Bardadin- ja wiem,  rozumiem 

Pracownik Urzędu Monika Lewtak- te wzorce zastosowały wszystkie tutaj gminy sąsiednie 

Radna Halina Bardadin- a kto wzorce opracowuje? 

Pracownik Urzędu Monika Lewtak- to ze szkolenia są wzorce. 

Radny Ignacy Janczuk – tak już nie chodzi o nic, tylko żeby sprawa była prosta 

Pracownik Urzędu Monika Lewtak- ale wydaje mi się, że na jesieni i tak będziemy zmieniać 

te wzorce. 

Radny Ignacy Janczuk- ale my teraz mamy czas na tą odpowiedź? Nie możemy czekać do 

listopada. 

Pracownik Urzędu Monika Lewtak- musimy już wysłać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to jest już przedostatni dzień wydania odpowiedzi. 

Radna Halina Bardadin- więc słuchajcie i co pani Moniko pani? 

Pracownik Urzędu Monika Lewtak- no nie wiem, mi się wydaje że jak pani prawnik 

zaproponowała tak, jeżeli jest wyrok taki ja bym wysłała tak jak jest i wyrok jest taki, byśmy 

tak wysłali. Jeżeli nawet sąd uchyli nam tą uchwałę to nie ma wpływu na nic właściwie, nie 

ma wpływu na nic. 

Radna Halina Bardadin- no wiem, to tak naprawdę to jest bez sensu. 

Pracownik Urzędu Monika Lewtak- to jest sprawa taka 

Radna Halina Bardadin- to jest bez sensu występować do sądu. 

Pracownik Urzędu Monika Lewtak- ale tak czy siak musimy to wysłać do sądu. 

Radna Halina Bardadin- to wiem. 

Radna Ewa Szydłowska- ale na jakiej podstawie? 

Radny Ignacy Janczuk-  tylko w formie takiej informacji, że my się zgadzamy. 

Pracownik Urzędu Monika Lewtak – nie ma tak. 

Radna Ewa Szydłowska- ja ci mogę znaleźć opinie, które będą inne. 

Radna Halina Bardadin- czytaliście dobrze, bo jak ja czytałam to WSA zajął stanowisko w tej 

sprawie, prawda? I tutaj jest napisane, że złożenie informacji lub deklaracji zawierającej takie 

oświadczenie wiedzy nie skutkuje odpowiedzialnością karną z art. 233, albowiem odebrane 

oświadczenie musi nastąpić pod rygorem odpowiedzialności karnej, czyli w oświadczeniu 

sąd sugeruje, że gdyby było takie pod odpowiedzialnością  

Pracownik Urzędu Monika Lewtak- to by było niewłaściwe. U nas jest właściwe. Jeżeli byłoby 

pod rygorem, wtedy byłoby niezgodne, nieprawidłowe.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- bo Ignacy wy mówicie, że my straszymy 

kogoś, my nie straszymy, to było od lat i nikt na to nie zwracał uwagi, czy wypełniajcie te 
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deklaracje i czujecie się nie wiem, szykanowani? No nie, a zmiana pociąga za sobą 

konsekwencje w sensie nowych deklaracji, które za chwilę tak jak Monika specjalistka od 

tego mówi, że za chwilę będziemy znowu zmieniać, to zanim wyrok sądu będzie to i tak to 

zmienimy. 

Pracownik Urzędu Monika Lewtak- tak zmienimy, a przecież musimy wzorce tych deklaracji, 

informacji muszą przejść przez nadzór prawny, ostatnio nawet musiał być ten wzorzec 

przygotowany elektroniczny na e-PUAP. Ale robią to firmy zewnętrzne 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, 3.000,00zł zapłaciłem za przygotowanie dokumentacji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- musimy iść do sądu. 

Radna Halina Bardadin- oczywiście że musimy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tylko, że jeżeli się z nim zgodzimy to dla nas 

pociąga konsekwencje, dla nas. Finansowe też w tej chwili, bo musimy firmie zewnętrznej 

zlecić opracowanie wzoru. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- zmiana, czyli przystosowanie do tego co chce prokurator 

trzeba pociąga działanie takie, które trzeba wykonać tak jak tu Państwo mówią, może okazać 

się inna. 

Radna Halina Bardadin- myśmy pomieszali, każdy od siebie   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- bo wiesz, ja nie jestem od tego specjalistą i 

nie przygotowuje wzoru deklaracji, przygotowują dziewczyny więc one wiedzą i pani prawnik 

Radna Halina Bardadin- dziewczyny przygotowują, czy firmy zewnętrzne? Bo niedawno 

powiedziałaś 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- w tej chwili zmienia się prawo i teraz jest       

e-PUAP.  

Radna Halina Bardadin- i teraz dziewczyny przygotowują czy 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- Halinka, one przygotowują po szkoleniu, 

dostają wzory, w tej chwili wchodzimy na elektroniczną administracje więc musimy 

przygotowywać te wzory deklaracji elektroniczne i to się zleca firmie zewnętrznej, 

rozumiesz? Do tej pory nie było tego. Ja jestem daleka od tego żeby się upierać tak i tak, bo 

my nie wiemy wszyscy jak to będzie, ani nie wiemy jaki będzie wyrok. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- jeżeli prokurator ma wątpliwości i kieruje do sądu to sądzę 

że wydział prawny też będzie się zastanawiał. Może tak być. 

Pracownik Urzędu Monika Lewtak- oczywiście. 

Radny Leszek Muszyński oraz radny Krzysztof Mielniczuk opuścili obrady sesji. 

Radna Halina Bardadin- no to głosujmy 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę NR XXIX/127/2016 w 

sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Siedlcach na uchwałę Nr XIX/71/2015 Rady 

Gminy w Starej Kornicy z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i 

informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
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Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 6, głosów 

„przeciw” było 3, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- dobrze, ale ile radnych podpisało listę? 

Pracownik Urzędu Marzena Gromysz- wyszedł pan Leszek 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- dobra ja się nie wtrącam. 

Redaktor Milena Celińska- właśnie to jest niezgodne z przepisami, że trzeba płacić za diety 

po sesji, a nie w trakcie. 

Radca Prawny Eliza Rączka- nie ma takiego obowiązku, jest zwyczaj u was przyjęte przed 

sesją. 

Redaktor Milena Celińska- ale za wykonaną jest przecież usługę, a nie przed. 

Radca prawny Eliza Rączka- za stawiennictwo. 

Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości leśnej położonej w 

Wyrzykach. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- panie wójcie ale my nic o tym nie wiemy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, Szanowni Państwo już przedstawiam Państwu jaka 

jest sytuacja, że chce przekazać na majątek gminy działkę leśną o powierzchni 0,2276ha w 

Wyrzykach. 

Radna Halina Bardadin- kto? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- własność po 1/2 należy do pani Teresy Pluta zamieszkała 

Mordy i pana Zbigniewa Skolimowskiego zamieszkałego Mordy. Szacowana to już 

nieistotne, bo nie mam tej informacji, nie uzyskałem, także jest to w przybliżeniu powiedzmy 

23 ary i Państwo wystąpili z podaniem, z wnioskiem o przyjęcie na majątek. To jest dla nich 

daleko, oni tutaj nie będą jeździć i po prostu chcą zrezygnować z tej własności. 

Radna Ewa Szydłowska- w formie darowizny? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Radna Halina Bardadin- w formie darowizny nieodpłatnie przekazują gminie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- chcą nam przekazać to dlaczego nie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, nasze czynności są Szanowni Państwo takie 

Radny Mateusz Leszczyński- a koszty odpisu akt? 

Radny Ignacy Janczuk- tam może nie być nic, teraz tak, jakie to rodzi koszty dla nas? Czy to 

nie przerasta po prostu tej wartości? Kto tego lasu będzie pilnował? Będzie pan wiedział? Bo 

czasami jak ktoś chce dać za darmo, to nie znaczy że trzeba to brać. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to jest 23 ary, czy my może mamy po 

sąsiedzku las? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- my na Wyrzykach nie mamy lasów prywatnych, w części 

lasu mamy drogę leśną wytyczoną.  

Radny Ignacy Janczuk- to jest nam niepotrzebne, jesteś sąsiadem? Kup to. 

Radny Tadeusz Ilczuk- sąsiadem nie jestem. 

Radna Ewa Szydłowska- ale to nikt 

Radny Mateusz Leszczyński – ale to jest bez sensu, bo to koszty będą. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- słuchajcie o czym my tu rozmawiamy, powiem Państwu 

więcej też chciałem to zrobić tylko czasu nie ma, żeby ktoś dał mi szybko operat i 

inwentaryzacje tej działki ile ona jest warta. Powiem panu jedno, tak jak ludzie mi przynieśli, 

tam stoi do 10 sosen i chyba ze 4 dęby i resztę młode inne rzeczy. 

Radny Ignacy Janczuk- ale jaki będzie koszt, bo jak za darmo to właśnie trudno 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę Państwa, to dlatego chciałem temat wyjaśnić, 

przedstawić dalej. Oczywiście proszę Państwa, to się nie stanie o tak darowiznę pani 

skarbnik bierze na majątek, trzeba dokonać wyceny po to żeby było wiadomo, jaka jest 

wartość majątku. Po pierwsze trzeba podpisać porozumienie, podjąć uchwałę że rada się 

zgadza i pójść do notariusza i zawrzeć akt notarialny. 

Radny Ignacy Janczuk- ile to kosztować będzie gminę? 1.500,00zł? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie wiem, za akty notarialne się płaci różnie, za działki 

budowlane, które sprzedawałem to mniej więcej mam orientacje. 

Radny Ignacy Janczuk- po prostu, jak pan nic nie wie, to o co pan nas pyta? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- sygnalizuje temat, czy wchodzimy w ten temat, 

zagadnienie zgłaszam. 

Radny Mateusz Leszczyński- to jest bez sensu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- trzeba się dowiedzieć u notariusza ewentualnie jak sobie 

liczy, myślę że to nie będą dziesiątki tysięcy złotych. 

Radny Mateusz Leszczyński- ale to jest bez sensu umowa, to trzeba odrzucić. 

Radny Ignacy Janczuk- 10 takich stojących sosen to jest warte 1.000,00zł i dwa dęby 

1.500,00zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę pana, ja tylko informuję Państwa, proszę jeszcze 

raz posłuchać. Trzeba, jeżeli wyrazicie zgodę taką przygotujemy na następną sesję uchwałę, 

projekt trzeba będzie do uchwały zrobić, porozumienie, to jest pierwsza czynność. Trzeba 

oczywiście rozeznanie zrobić, nawet las o tej powierzchni jak notariusz to liczy, tak normalnie 

przy każdej działce budowlanej, bo sprzedawałem takie działki budowlane po 16 ary. To nie 

wchodziły jakieś kwoty po 5.000,00zł, tylko po 1.000,00zł, czy po 1.300,00zł zależy, jakie 

tam. Mam te dokumenty to można sprawdzić. I Szanowni Państwo, i to praktycznie się na 

tym kończy, tu nie trzeba geodety, tu nie trzeba żadnych spraw geodezyjnych, bo ta działka 
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ma ten numer i jest wprowadzona do ewidencji i prawdopodobnie ma założoną księgę 

wieczystą. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy tak, panie wójcie,  

Radny Ignacy Janczuk- ale pan jako wójt musi wziąć geodetę, bo pan musi wiedzieć gdzie 

leży pana działka. 

Redaktor Milena Celińska- nie, nie trzeba. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy słuchajcie, bo my w tej chwili tak 

Redaktor Milena Celińska- jest taka strona, tam wpisuje się numer działki i tam jeszcze 

wszystko 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- wyrysowane 

Redaktor Milena Celińska- wyrysowane i nic nie trzeba. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- w tej chwili nie wiemy, bo wójt nie wie ani ile 

będzie wycena kosztowała, ani notariusz, ani nic, także nie mamy o czym mówić. 

Radny Ignacy Janczuk- najprościej, ja powiem tak, najprościej powiedzieć tym Państwu żeby 

sprzedali swojemu sąsiadowi. 

Radny Mateusz Leszczyński- tak. 

Radny Ignacy Janczuk- i jest zero problemu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- czyli rada nie wyraża zgody żeby poczynić starania, 

czynności, żeby działkę odkupić i powiedzmy na następnej sesji jaki będzie koszt notariusza, 

to ja Państwu powiem 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy i tak nie będziemy w tej chwili 

podejmować uchwały, tylko być może się zorientować w kosztach nic nie szkodzi, a my 

podejmiemy decyzje później. Dobrze przechodzimy dalej. Wniosek pani dyrektor ze szkoły w 

Kornicy i to dość pilne jest, wniosek o prowadzenie dziennika elektronicznego, Państwo 

dostaliście pewnie. 

Radny Mateusz Leszczyński- nie. 

Redaktor Milena Celińska- to musi być zgoda rady? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- no w każdym bądź razie jest. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- poprosić Justynę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to musi być czy nie musi być? Szanowni 

Państwo, ja to przeczytam Państwu szybko. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, pani dyrektor napisała do wójta 

wniosek, bo chce wprowadzić formalnie 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- do wójta? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, formalnie wprowadzić dziennik elektroniczny. 



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- panie wójcie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- idziemy uchwałą, czy idziemy zarządzeniem? 

Radca Prawny Eliza Rączka- to jest zarządzenie, tylko po rozmowie z panią ustaliłyśmy żeby 

przedstawić to na posiedzeniu, na sesji rady ze względu na to, żeby było stanowisko rady. 

Ponieważ za prowadzenie dziennika elektronicznego to jest pewna nowość 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała wniosek o zgodę na prowadzenie 

dziennika elektronicznego. Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Ewa Szydłowska- o kosztach nie ma mowy? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy chyba żadnych, bo skoro informuje, 

że szkoła spełnia warunki techniczne niezbędne  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- za pieniądze zewnętrzne pod kątem e-dziennika. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- a skoro i tak funkcjonuje elektroniczny i 

papierowy także myślę, że kosztów żadnych nie będzie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, bo tak było ustalone, że równolegle za ileś czasu 

wprowadzić i elektroniczny i papierowy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- zmniejsza się biurokracja. 

Radna Ewa Szydłowska- no tak, zmniejsza się biurokracja, a wójt mówi że jeszcze 

jednocześnie zwykły dziennik. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- było, przez pół roku. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- proszę Państwa, tu wyraźnie pisze, że po 

poprzednim półroczu było tak, że były prowadzone równolegle dwa, a teraz już się 

przygotowali i już będzie tylko elektroniczny. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, pani dyrektor przekazała po testach półrocznych, 

uważa i rada nauczycieli zgodziła się żeby przejść tylko na jedną formę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- także rada jest rozumiem za? 

Radny Mateusz Leszczyński- jak chcą to niech przechodzą. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- proszę Państwa, żeby nie było wątpliwości 

opiniujemy pozytywnie wprowadzenie tylko dziennika elektronicznego. 

Radna Ewa Szydłowska-  tak, jeszcze jakieś podania? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak, szybciutko. A jeszcze przed podaniami to 

powiem tak, że jeżeli chodzi o te zajęcia to pan Gerard Staniszewski wcześniej do mnie się 

zgłosił, że on ma możliwość zajęć fotograficznych i odezwał się że zorganizował firmę, która 

podjęła się prowadzenia tego. Nie wiem jak to będzie często i jak, ale w każdym bądź razie 

do tych zajęć dokładamy jeszcze zajęcia fotograficzne. I jest tak, Polski Związek Emerytów, 
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Rencistów i Inwalidów oddział rejonowy w Łosicach zwrócił się o dofinansowanie Oddziału 

Rejonowego w Łosicach. Podanie stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Ewa Szydłowska- słuchajcie, a jest taka zasada w gminie, że jak się do nas zwracają 

jakieś stowarzyszenia, to tak z reguły coś tam dajemy symbolicznie, czy w ogóle nic nie 

dajemy? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy o takiego podanie to nie mieliśmy, 

mieliśmy naszych emerytów i rencistów. 

Radny Mateusz Leszczyński- ale co nas obchodzą Łosice?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- naszych wspieramy, bo my dajemy pieniądze 

tak pani Aniu? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak na zakup żywości na spotkania. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, gmina 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- i zwracali się do nas. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- emerytów i rencistów, nawet do leków nie, zwracało się 

parę razy PCK, na zasadzie takiej, że robią konkurs jakiś tam dla młodzieży w ramach PCK 

to młodzież jedzie i występuje w ŁDK-u to tam dawali po 200,00-300,00zł, i takim instytucjom 

wójt do tej pory pomagał. Naszemu kołu rencistów i emerytów na terenie gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak, bo my mamy na terenie gminy koło 

rencistów i emerytów. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak nauczycieli. 

Radny Mateusz Leszczyński- no naszych to tak, ale z Łosic? 

Radny Ignacy Janczuk- i na tym zostańmy i się skupmy 

Radny Mateusz Leszczyński- tak, a nie każdemu daj w koło. 

Radny Ignacy Janczuk- to jest pismo do wójta. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- pismo jest do wójta. Następne podanie mamy 

pani Agnieszki Kalużnej z prośbą o przydzielenie mieszkania socjalnego z powodu złych 

warunków mieszkaniowych. Podanie stanowi załącznik do protokołu.  

Radny Mateusz Leszczyński- ale przecież było to już. 

Radna Ewa Szydłowska- ona nie ma warunków mieszkaniowych. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, tak ten temat był, sesja może ostatnia, 
czy przedostatnia, tu pani przewodnicząca czytała, była rozmowa ze służbami GOPS-u, tak 
rozmawiałaś tam sytuacja jest taka, że kobieta mieszka sama z dzieckiem, ona nie jest tu 
nawet zameldowana. Ten temat pamiętacie Państwo, nie będę wchodził w szczegóły, tylko 
chciałbym Państwu zasygnalizować. 

Radna Ewa Szydłowska- tak, ale tutaj jest jej interes życiowy, też do tego doszliśmy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- no nie wiem, może w tej starej gminie zróbmy 
lepsze warunki, ale też nie ma. 
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Radny Ignacy Janczuk- nie to znaczy tutaj wchodziło w grę chyba te mieszkanie  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- po panu Kuśmierczyku, my to znamy 

Radny Ignacy Janczuk- tylko żeby się przeprowadziła sama z tym dzieckiem  

Radna Ewa Szydłowska- a to ktoś jeszcze wchodzi tutaj w grę? 

Radny Ignacy Janczuk- posłuchajcie skoro ona ma odejść od tego problemu, czyli ona musi 
zamieszkać sama z tym dzieckiem. 

Radny Stanisław Maciejuk- a jak się komuś coś stanie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie zna pani mieszkańców i problemów. 

Radna Ewa Szydłowska- słucham? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie zna pani mieszkańców i ich problemów. 

Radna Ewa Szydłowska- ja jestem radną 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- z okręgu Kazimierzów 

Radna Ewa Szydłowska- tak i staram się poznawać problemy mieszkańców w moim okręgu, 
wszystkich nie ogarnę panie wójcie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- no ciężko. 

Radny Ignacy Janczuk- a jaka jest sytuacja tak przy okazji właśnie tej pani, która tam już 
mieszka po drugiej stronie któryś rok, bo miało być na początku, że miało być na krótki okres 
roku, czy tam dwóch. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- a stało się jak? Jak rada przegłosowała w opinii, na trzy 
lata prawdopodobnie. 

Radna Ewa Szydłowska- bo tam jest jedno mieszkanie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- jest jedno z tej strony. 

Radny Ignacy Janczuk- nie, rada nic nie przegłosowała. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, zaraz sprawdzę czy tam jest dwa, czy trzy, czy rok? Na 
pewno nie rok, tylko dłużej. 

Radny Ignacy Janczuk- było na rok, miało być krótko w miarę, wiązała to z wyjazdem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- więc znalazłoby się mieszkanie. 

Radny Ignacy Janczuk- ale nie, ja myślę że dla tej pani trzeba, bo po prostu jest sytuacja 
naprawdę trudna tylko jest kwestia 

Radny Wiesław Maciejuk-  to tej kobiecie się nie należy? 

Radny Mateusz Leszczyński- to trzeba się liczyć z tym, ciekawe czy ona nie pójdzie z tym 
bratem przypadkiem do tego mieszkania, bo będzie melina, że głowa będzie mała z tego. 

Radny Ignacy Janczuk- no jak nie, on musi tam zostać. 

Radny Mateusz Leszczyński- to jest masakra ten chłop. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- może 5 minut przerwy, zanim pan wójt wróci. 
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PRZERWA 

PO PRZERWIE 

Radna Ewa Szydłowska- a jeszcze to podanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska-   co odpiszemy na to podanie? 

Radny Ignacy Janczuk- trzeba może zaprosić. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy myśmy już tutaj rozmawiali, że 
wstrzymamy się troszeczkę. 

Radna Ewa Szydłowska- tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- troszeczkę jeszcze, bo innej opcji nie będzie, 
ale dopóki jest ciepło, jeszcze z miesiąc czasu. 

Radny Ignacy Janczuk- ale chodzi o to, że ona przyjęła te warunki wprowadzenia się tam 
sama z dzieckiem? Bo to nie może być, żeby dalej ona przeszła z tym bratem, bo tak nie 
może być. 

Radna Ewa Szydłowska- znaczy stanęło chyba na tym, że ma być większe rozeznanie. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- znaczy tak, z panią Beatą porozmawialiśmy, jeszcze 
z nią się skontaktujemy i wtedy, a myślę że przynajmniej na miesiąc odroczyć. 

Radna Ewa Szydłowska- tak, ze względu na brak mieszkań tak musimy przełożyć jeszcze. A 
jeszcze nie wiem, to było wczoraj na komisji to co przyszło z Izb Rolniczych? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak, jest. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to znaczy to było wcześniej Szanowni Państwo, to jest 

Radna Ewa Szydłowska- ale ja chcę wyjaśnić, bo tak pojawiła się taka informacja jakie 
pisma będą przechodzić do gminy za każdym razem jak się pojawia projekt jakiejś uchwały, 
jakie jest stanowisko Izby. I teraz to będzie przychodzić do gminy, więc moja propozycja jest 
taka, żeby od zainteresowanych rolników, tutaj od Państwa radnych którzy by chcieli wziąć 
e-mail i to wysyłać te projekty uchwał. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- dobrze, kosztów to żadnych generować nie 
będzie. 

Radna Ewa Szydłowska- nie, bo to będzie przychodzić za każdym razem jak jest coś do 
opiniowania, jest stanowisko do gminy, potem będzie pani, nie wiem czy już jest do spraw 
rolnictwa, ona ma listę rolników, którzy chcą i proszę to poinformować i kto chce i przesyłać 
to dalej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- dobrze, to możemy zrobimy tak, weźmiemy   
e-maile od radnych, którzy mają i jeżeli takie informacje będą przychodziły to na e-maile 
będziemy wysyłać, oprócz tego na stronie gminy będziemy zamieszczać. 

Radna Ewa Szydłowska- znaczy tego jest bardzo dużo. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie szkodzi, jak będzie ktoś zainteresowany 
to w jakimś załączniku. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- jednak e- mailem wysłać na konkretną osobę. 

Radna Ewa Szydłowska- tak, ja też tak myślę, tego jest bardzo dużo.  
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Ad.pkt.7.p.p. Wnioski i interpelacje radnych. 

Radny Mateusz Leszczyński- ja mam pytanie odnośnie naszych wiat, jak ten stan prawny 
uregulować? 

Radca prawny Eliza Rączka- odnośnie, czego? 

Radny Mateusz Leszczyński- w Wygnankach tych wiat, żeby stan prawny uregulować. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- pani mecenas jest sprawa taka, pewnie się pani Maciejuk 
nie zwracała jeszcze. Jest działka o której pan mówi 0,17 ha ma swoją odrębną 

Radny Mateusz Leszczyński- nie, 0,60 ha 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to przepraszam 0,60 ha, oddzielną księgę, oddzielny 
numer i właścicielem na dzień dzisiejszy likwidator spółdzielni upadłości który już nie żyje. 

Radny Mateusz Leszczyński- jak stan prawny uregulować tego, żeby to przejąć na rzecz 
gminy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- pani mecenas ja powiem pani Irenie to ona napisze w 
treści w trzech zdaniach. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy pani nie ma jeszcze informacji teraz w 
tej chwili przekażemy dzisiaj i na następnym spotkaniu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę Państwa nie siedziałem biernie, proszę pana nie 
siedziałem biernie, tylko poszły pisma od wójta z zapytaniem do trzech instytucji, do 
wojewody poszły, do KRS i poszły do sądu jakiegoś tam, żeby odpowiedzieli nam, czyje to 
jest i do kogo należy. 

Radny Mateusz Leszczyński- mi chodzi o to czy gmina, bo to jest na terenie Gminy Stara 
Kornica, czy gmina nie może tego majątku przejąć na własność celem nie płacenia podatku.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to da mi pan paragraf i ustawę ja przekaże pani mecenas, 
skonsultuję jeżeli tak się da, ja to zrobię. 

Radny Mateusz Leszczyński- bo nie wiem czy tak się da, bo chyba każda działka która jest 
to są podatki, jest opodatkowana, czy załóżmy za zaległe podatki można by to przejąć na 
majątek gminy.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- jeżeli firmy nie ma to jak? Kto płaci podatki? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- no nikt nie płaci. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- firmy nie ma to kto płaci. 

 Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- za zasiedzenie. 

Radny Mateusz Leszczyński- zasiedzenie to już jest. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to pani się zorientuje i wtedy. 

Radny Mateusz Leszczyński- trzeba to wyprostować i zrobić porządek z tym. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- wszystko trzeba zrobić. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- proszę bardzo, czy ktoś ma jeszcze jakieś 
sprawy są? 

Radny Mateusz Leszczyński – co z tymi kolektorami, jaka będzie dopłata? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – 3 000,00 zł ustalone. 

Radna Ewa Szydłowska – a to już chyba są wzywane osoby? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do podpisania umowy. 

Radny Ignacy Janczuk – a czemu 3 000,00 zł, miało być 2 000,00 zł? 

Radna Ewa Szydłowska – dlaczego mnie nie wzywali? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie wiem. Ludzie siedzą, robią sprawy bieżące które 

trzeba szybko dokończyć, bo będzie się kończył nabór. Trzeba przygotować wszystko, bo 

sukcesywnie robią po 60, na dzień sprowadzają.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a dlaczego 3 000,00 zł?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dlatego, to była pani przewodnicząca, rozmawialiśmy, 

ponieważ dofinansowanie zgodnie z projektem miało być do 80%. Jest dużo chętnych i 

zdecydowaliśmy na zespole, żeby większa szansa była zakwalifikowania się dostać, to 

zwiększymy udział własny z 20 na 30. Są takie gminy bogate, które składać będą wnioski o 

dofinansowanie tylko 50 %, a jeżeli mniej pieniędzy chcę dotowanych to więcej punktów. 

Dyskutowaliśmy nad tym. 

Radny Ignacy Janczuk – na jakim to zespole było, z kim pan to ustalił?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – z gminami z którymi jesteśmy w partnerstwie.  

Radny Ignacy Janczuk – ale z nami pan ustalił, że robimy kolektory płaskie i ma być około 

2 000,00 zł dopłaty.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, zgadza się. I teraz ludzi informuję i przychodzą 

właśnie ze względu na to, że aby większa szansa była ten przepchnąć projekt, bo chętnych 

jest dużo, to trzeba spróbować żeby zwiększyć wkład własny. Bo gminy podwarszawskie, 

które piszą wnioski, ubiegają się o dotacje tylko 50 %, a to skutkuje tym, że jeżeli mniejszą 

chcę dotację dostaję więcej punktów.  

Radna Ewa Szydłowska – rozumiem, że jak tu przychodzą podpisać umowę  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to są informowani na bieżąco. 

Radna Ewa Szydłowska – i co mówią? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – podpisują. 

Radna Ewa Szydłowska - zgadzają się na 3 000,00 zł? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – podpisują. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – bo to już trzeba się decydować na 100%. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to już i tak za długo trwa. Powiem Państwu więcej, 

przedłużyliśmy, poprosiłem firmę żeby w tych samych kosztach zrobiła. Zrobiłem 100, 

zostało 350, miałem 200, dopisało się 40 osób, ale bałaganu miesiąc czasu, do dzisiaj 

jeszcze, bo dawno bym to skończył.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie będzie wątpliwości co do tego, że ktoś 

potem powie, że nie wiedział. Wszyscy wiedzą, może się nie zdecydować, tak?   

Radny Ignacy Janczuk – naturalny odsiew został zrobiony przez pana wójta i przez te 

gremium które tam zapadło, bo te 1 000,00 zł to jest duża sprawa dla niektórych ludzi, bo  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – dla niektórych duża sprawa proszę pana, a po 200 zł, 

płacąc, 240 to jest jaki koszt projektu? To też wydamy pieniądze i teraz pytanie proszę pana 

jest, jeżeli wydamy i to nie przejdzie, to co robimy z 200 zł? To na razie jest nasz własny 

wydatek, tak pani Aniu? 

Radny Mateusz Leszczyński – za rok mamy program wspólny z innymi gminami na to 

dofinansowanie które pan wójt 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – no to właśnie, ale pan wójt może mało jasno 

mówi. Ponieważ bardzo duże zainteresowanie jest tym projektem  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bo nie słuchają.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – zwiększone są koszty, dlatego że mniejszy 

udział gminy w tym, nie 90 tylko 80 % i ponieważ nam na tym spotkaniu takie mieli 

informacje żeby dostać dofinansowanie, bo są więcej punktowane, te które chcą mniej 

pieniędzy.  

Radny Mateusz Leszczyński – jeszcze mam pytanie, ze starej listy będą brane, czy jak to 

będzie teraz? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę pana, zebraliśmy 222 osoby, po tym przedłużeniu 

dzwoniono i komunikaty, następne osoby miały przychodzić i się dopisywać. Teraz jest 

weryfikowana już lista stara i ta nowa, która była podpisana po wydłużeniu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wszyscy, kto tylko chce.  

Radny Ignacy Janczuk – mam rozumieć, że pracownicy po ileś osób tam wzywają dziennie, 

tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. Tak jak czas mają to wzywają, temat musi być 

załatwiony do połowy następnego tygodnia.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – na pewno tak, żeby ktoś nie został 

pominięty.  

Radny Ignacy Janczuk – razem fotowoltaika też jest prowadzona?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam kto chciał, tak kazałem przyjmować wnioski na 

fotowoltaikę. 

Radny Ignacy Janczuk – a jak te pieniądze się rozłożą? Bo te pieniądze, pula była na cały 

projekt, tak? Czy automatycznie tak jakby będzie w razie potrzeby mniej na solary? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę pana 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – solary dla wszystkich będą.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę pana działanie wójta jest takie, 100% będą robione 

solary, bo tak rada kazała wójtowi robić, z wolnych środków jakie się pojawią w partnerstwie 

będę robił fotowoltaikę dla tych co są, bo przychodzą ludzie i też mówią panie wójcie ja chcę 

tylko fotowoltaikę. Sprawa jest taka, że w trzecim tygodniu września ma się zamknąć cały 

nabór. Szanowni Państwo każdy kto złożył deklarację i warunki techniczne pozwolą, jest na 

liście, a mamy na dzień dzisiejszy informację, że lista jest prawie kompletna.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to wyszło tak, że z tych warunków 

technicznych ktoś odpadnie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam były takie zmianki. Szanowni Państwo rzecz jest taka  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to jest jeszcze inny problem, bo to jest inny 

program. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tu są dwa problemy. Pierwszy problem, to nie może 

przystąpić do programu osoba która prowadzi działalność gospodarczą. Drugi problem, 

muszą być tak położone panele, instalacja żeby była efektywność, czyli najlepiej jak panele 

są na budynku mieszkalnym, bo tylko mieszkalne robimy, to musi być kąt padania słońca 

prostopadły. Nie może być pod kątem, bo zmniejsza się efektywność.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – panie wójcie to nie jest problem, bo ludzie 

mają na stelażach, zwiększyć najwyżej mogą się koszty.   

Radny Ignacy Janczuk – ale załóżmy jak ktoś by chciał na budynku gospodarczym, to 

wchodzi kwestia  VAT-u, rozliczenia VAT-u. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę się dowiedzieć na czym polega i jakie są 

procedury, zasady na budynku gospodarczym. Podjęta decyzja, Państwo mówiliście, że 

robimy tylko na budynkach mieszkalnych . 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak było.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja mam jeszcze jeden temat do poruszenia. Chcę 

równolegle zrobić z projektem modernizacja ujęcia wody Wólka Nosowska studnie, to 

mówiłem, i jest chętnych 32 osoby na ten moment, które chcą jeszcze żeby wójt wybudował 

za pieniądze zewnętrzne, przydomowe oczyszczalnie. Poprosiłem panią skarbnik o 

informację, i dostałem tą informację 4 dni temu. Powiem Państwu skrótem w tej chwili i przy 

tym okresie programowania, aby pokryć koszt własny tego przedsięwzięcia, żeby gmina nie 

dokładała ani złotówki do budowy przydomówek, to koszt własny średnio netto, bo to 

prawdopodobnie netto będzie końcowy 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- nie, to znaczy osoba musi płacić brutto. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- czyli mówimy o brutto, nie, nie bo poprzednio było tak, że 

VAT odzyskiwaliśmy, tu się reguły zmieniły teraz, czyli mówimy o brutto. Czyli Szanowni 

Państwo, wkład własny przy tych oczyszczalniach przydomowych to jest 7.333,00zł od jednej 

instalacji. I teraz do Państwa mam pytanie, bo stoję przed takim dylematem. Był wyłoniony 

projektant, że przygotuje nam dokumentację. W umowie zapisałem, że będę rozliczał się z 

projektantem, który dał najniższą cenę, nie z 32 tylko z takiej ilości, ile osób podpisze 

umowę. Zabezpieczyłem się na początku, że nie podpisuje na 32, bo jak mi zrezygnuje 10 

osób, tą decyzję musiałem podjąć jeszcze jak pani skarbnik nie dała mi tą informację. I już 

pomyślałem, żeby te rzeczy zabezpieczyć, bo jak napisze że, w przetargu proszę mi 
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opracować dokumentację na 32, nie mam umowy podpisanej, przyszedłby, zrezygnował i co 

by było, nie? 

Radny Ignacy Janczuk- ale skąd Ci ludzie wiedzą jaki mają koszt tego? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- dlatego pierwsze tu informuję Państwa, teraz wezmę ludzi 

tych 32 i przedstawię koszt i co dalej robić? Odpowiadam z czego to wynika, po pierwsze, bo 

skarbnik jak pytałem, przyjęła założenia na bazie kosztów wykonania, tam Maciejuk dała z 

ostatnich faktur, tylko tamta dotacja była 75, tak? Tu jest dotacja 63,63. Tam budowaliśmy 

ostatnio 134, rada postanowiła, że odpłatność od mieszkańca jest wtedy 1.500,00zł, wkład 

własny był rzeczywiście większy, czyli to dołożyła gmina, żebyście też mieli świadomość. 

Radny Mateusz Leszczyński - to raczej każdy zrezygnuje z tego. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ale ktoś powie Szanownemu Panu, to dlatego pytam, 

dlaczego wójt nie chce wybudować za 1.500,00zł? Dlatego przedstawiam realne wartości, 

jak to wychodzi teraz. 

Radna Ewa Szydłowska- ale dlaczego takie koszty? 

Radny Ignacy Janczuk- ja myślę, że skoro tam jest 75 i 1.500,00zł kosztowało, tutaj 63 i 

7.000,00zł, to tu są jakieś surrealne zachowania, czy to ze względu, że to jest mała ilość? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - nie mam dokumentów, ale za chwilę przyniosę. 

Radny Mateusz Leszczyński- dajmy spokój. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- nie, nie już powiem, dołączono mi taką listę do wyliczenia, 

budowa przydomowych oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Stara Kornica II etap w 

latach 2014-2015 i podano mi różne rodzaje zbiorników 2000 z rozsączaniem tunelowym, z 

tunelowym przepompownią ścieków następnych, 3000 ta sama historia, 4000 i 5000.                

I powiem tak, dla osób czterech wyliczyłam 3000 z opcją z rozsączaniem tunelowym na 

nasypie i przepompownią ścieków, natomiast dla osób pozostałych 5000 z rozsączaniem 

tunelowym i przepompownią ścieków. I oparłam się o dane które były. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- rzeczywistych. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- rzeczywistych, które były płacone i te najdroższe proszę 

Państwa kosztują 17.089,13zł netto, brutto 21.019,00 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, tyle kosztuje instalacja oczyszczalni. Tu nie ma co się 

za głowę drapać tylko słuchać co wójt mówi.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- taki jest koszt tej instalacji, i stąd też jeżeli przelicza się, a 

wystawiamy faktury VAT-owskie, także dla osoby, która chce mieć przydomową 

oczyszczalnię ścieków, ona musi zapłacić dla nas z VAT-em. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, tamto braliśmy tu pani skarbnik, ale 

jeszcze powtórzę 1.500,00zł na ochronę środowiska, teraz nie można wziąć na ochronę 

środowiska, musi wkład własny mieszkaniec wpłacić na podstawie faktury wystawionej przez 

gminę, a to skutkuje że od takiej faktury gmina musi odprowadzić podatek VAT, tak? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- coraz droższe są te warunki, tak samo przy 

solarach. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- dlatego pytam Państwa, bo budowaliśmy tak jak tutaj 

przeczytała pani skarbnik, budowaliśmy 8 czy 10 rodzajów z różnymi nasypami i w 

pojemnościach 2, 3, 5 chyba, tak? I rzecz jest tak, tamtym ludziom zrobiliśmy za 1.500,00zł 

gdzie dołożyła gmina, za zgodą Państwa ponad 100.000,00zł, bo żeśmy powiedzieli sobie 

tutaj, że jak budowaliśmy wcześniej za wkład własny 1.500,00zł to już róbmy kolejnym za 

1.500,00zł. Ludzie przychodzili i pytali przez dwa lata, czy wójt jeszcze pisał w programie 

wnioski, to spróbuj jeszcze złożyć wniosek na przydomówki. Pamiętałem i zrobiłem, mam tą 

listę, tak? Tylko tak sprawa wygląda od strony finansowej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- myślę, że sprawa umrze śmiercią naturalną, 

bo każdy który usłyszy o cenie to zrezygnuje. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- czyli nie ma opcji takiej, że robimy za 1.500,00zł, a resztę 

gmina bierze na siebie? 

Radny Ignacy Janczuk- nie, ten ostatni projekt miał być taki, że kto chciał to mógł zrobić,  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie będzie takiego zarzutu, że kogoś 

pominęliśmy.  

Radny Ignacy Janczuk- teraz trzeba zrobić przerwę ze 2 lata i zobaczyć później czy to się, 

bo nie możemy cały czas się „mlić” w tym samym, my mamy inne inwestycje, musimy iść do 

przodu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- jasna sprawa dla mnie, nie ma opcji takiej że robimy za 

Radna Ewa Szydłowska- ja jeszcze 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to szybciutko, kończmy już 

Radna Ewa Szydłowska- czy w bibliotece jest ogrzewanie zrobione? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, jeszcze nie ma ogrzewania. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to nie dobrze, jest koniec sierpnia.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Radna Ewa Szydłowska- tak, koniec sierpnia. A tutaj w ogóle w Gminie Stara Kornica lubią 
czytać ludzie, to ta biblioteka myślałam że będzie inaczej wyglądać, że będzie ta Rada 
Biblioteczna, że będzie miała stronę internetową, że będzie się coś tam działo, a tutaj co, 
ludzie tylko „Tygodnik Siedlecki” czytają. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Radna Ewa Szydłowska- czytają, ale chęć jest czytania, to trzeba tą bibliotekę bardziej tu 
rozwinąć. 

Redaktor Milena Celińska- zwiększona została sprzedaż tygodnika w Kornicy, zero zwrotów. 

Radna Ewa Szydłowska- no właśnie, jest chęć do czytania. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 
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Redaktor Milena Celińska- jedyna gmina w całym regionie gdzie się ukazujemy, bo mamy 
takie badania czytelnictwa gdzie jest zero zwrotów. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- każdy ma swoją prawdę z tego wynika. 

Redaktor Milena Celińska- pani wójcie mogę przedstawić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ja nigdy nie mówię z głowy, ja nie oszukuję 

Redaktor Milena Celińska- ja to przywiozę na następną sesję panu dokumenty. 

Radna Ewa Szydłowska- tylko trzeba ustalić kwestie podpisywania tych list, to powinno 
należeć do obowiązków osoby która prowadzi zumbę.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale to są jakieś szczegóły. 

Radna Ewa Szydłowska- tak, ale to kazali mi przekazać, teraz co z tym dowożeniem dzieci 
do szkół? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to wczoraj rozmawialiśmy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Radna Ewa Szydłowska- tak, bo właśnie mnie nie było, panie wójcie ja widziałam tą 
informację o przetargu i tam było w warunkach ta osoba, która miała pilnować dzieci w 
autobusie do obowiązków przewoźnika? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Radna Ewa Szydłowska- i nikt się nie zgłosił, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nikt nie przystąpił do przetargu. Wczoraj dzwonił pan do 
PKS-u, teraz widzę, wyszedłem na przerwę jest telefon, będę rozmawiał jak ten problem 
rozwiązać. 

Radna Ewa Szydłowska- ale to, nie wiem, ja nie słyszałam, żeby to należało do przewoźnika 
raczej, tutaj w okolicznych chyba miejscowościach, to do szkoły należy ta opieka, do gminy 
tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- z którego artykułu i paragrafu to wynika? Proszę? 

Radna Ewa Szydłowska- ja pamiętam że ja to znalazłam, że dowóz i opieka to jest w 
zadaniach gminy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to przyniesie pani artykuł i paragraf. 

Radny Ignacy Janczuk- tu nie ma co się z nami kłócić, bo taka jest rzeczywistość i niech pan 
do nas 

Radna Ewa Szydłowska- albo inaczej, pani wójcie 

Radny Ignacy Janczuk- dowóz i opieka należy do statutowych zadań gminy.  

Radna Ewa Szydłowska- tak, albo inaczej pan powie artykuł gdzie to nie należy? 

Radny Ignacy Janczuk- o właśnie, może prościej dla pana zrobimy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, proszę Państwa bo ja teraz muszę znaleźć takie 
rozwiązanie i takie wyjście które będzie  

Radny Ignacy Janczuk- mogę ja jeszcze w tej kwestii? 
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Radna Ewa Szydłowska- tak. 

Radny Ignacy Janczuk- ja panu już tłumaczyłem od trzech lat, teraz to jest już moja czwarta 
wypowiedź do pana w tej kwestii, mówiłem że bezpieczeństwo obywateli należy do pana i do 
nas, jako rady. Dzieci są naszymi obywatelami, to są dzieci naszych obywateli, i po prostu na 
bezpieczeństwie powinno zależeć dla szkoły i dla pana jako gospodarza tej gminy. A pan 
znowu przerzuca odpowiedzialność na kogoś, na przewoźnika, przewoźnik jest od 
przewożenia ludzi i zostanie pan bez przewoźnika, będzie pan woził swoim samochodem, 
gwarantuje panu, bo te pana „cwaniactwo” już się zakończyło. Już tego dalej ciągnąć się nie 
da, żeby PKS dokładał do pana firmy, załóżmy dla naszej gminy znowu ileś dołożyć 
opiekunów. To nie może być taki przeciętny człowiek, załóżmy weźmie z ulicy i jest 
opiekunem dzieci. Pewne warunki trzeba stworzyć i mówię jeszcze raz, i teraz wychodzi 
znowu, że pan po raz kolejny zrzuca odpowiedzialność z siebie na kogoś, na zewnątrz. Czy 
to są Pańscy obywatele te małe dzieci, przyszłość naszej gminy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- obywatele, małe dzieci za które wójt odpowiada jako organ 
nadzorujący szkołę, postawił także podmiot który ubiega się o dowożenie, ma taki warunek 
spełnić. Szanowni Państwo rozmawiałem i mówiłem, tak dzieci muszą być zabezpieczone w 
autobusie, wożą to autobusy firm zewnętrznych, nie wożę swoimi autobusami, gdyby woził 
swoimi autobusami to ja bym to bezwzględnie musiał przestrzegać. Przetarg był, wpisane 
były takie warunki, niestety ale firma ze względów nie wiem jakich nie przystąpiła do 
przetargu, bo nie rozmawiałem z prezesem. 

Radny Ignacy Janczuk- bardzo dobrze zrobiła, bo pan jeszcze im dorzucił nadmiar 
obowiązków, oni ledwo się wyrabiają z tym wożeniem, oni przynoszą straty, a pan jeszcze im 
zlecił żeby oni opiekowali się dziećmi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ja ogłosiłem przetarg, nie postawiłem warunków, 
zabezpieczyłem pieniądze tak, żeby było jasno i przejrzyście.  

Radny Ignacy Janczuk- i bardzo dobrze, i ma pan przetarg rozstrzygnięty. Dziękuję, do 
widzenia z panami. Proszę mi wskazać kto będzie woził dzieci od pierwszego września? 
Krótko i na temat, po co mamy się przerzucać co pan zrobił, a czego pan nie zrobił. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- porozmawiam z PKS-em, proszę pana PKS podjął tak jak 
mówiłem wczoraj, bo jest możliwość aneksowania, tylko PKS zwiększył w piśmie, które było 
wczoraj czytane stawkę 76 za bilet do 118. 

Radny Ignacy Janczuk- powinien podwoić stawkę bo Pańskie „cwaniactwo” się zakończyło 
tak jak już powiedziałem.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie życzę sobie takich słów. 

Radny Ignacy Janczuk- i jesteśmy przed rozpoczęciem szkoły, a przewoźnika nie ma. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- i trzeba teraz jechać do PKS-u i rozmawiać, jak do tego 
tematu podejść, czy to była celowa sprawa, czy nie była celowa, ja się w to nie będę mieszał. 

Radny Ignacy Janczuk- nie, to jest wina tylko i wyłącznie pana, pani wójcie, to jest tylko i 
wyłącznie wina pana, bo pan przerzucił za dużo obowiązków na przewoźnika i to jest 
wszystko, to nie jest wina przewoźników. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, był pan wczoraj na sesji, komisji? 

Radny Ignacy Janczuk- nie byłem, bo nie mogłem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to odpowiem panu jedno, poproszę panią Maciejuk, 
skseruje panu wszystkie dokumenty z ubiegłego roku i z tego roku jakie są warunki i jaka 
umowa, jaka struktura dochodów. 
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Radny Ignacy Janczuk- ja nie potrzebuje nic do kserowania. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- PKS domaga się jednego proszę pana, że wójt nie 
przewozi 200 osób tak jak deklarował statystycznie, bo dalej w paragrafie jest zapisane że 
rozliczamy się proszę Państwa na bazie rzeczywistej ilości biletów miesięcznych 
sprzedanych czy zamówionych przez szkołę. To powiem panu więcej, przez szkołę i 
rozmowa, dyrektor nawet wyjaśnienia przyniosła, dlaczego? Bo tam wczoraj pokazywałem, 
liczby faktycznie sprzedaż biletów miesięcznych na bazie tego co rodzice zamawiają dla 
dzieci waha się, nie powiem dokładnie od 160 do może 200, albo 190 osób, ale wyraźnie 
pisze i wcześniej i teraz, że rozliczamy się według rzeczywistej ilości biletów. Powiem panu 
więcej, rodzic w szkole ma złożyć oświadczenie, że dziecko będzie miało, inaczej, rodzic 
składa oświadczenie, że chce żeby dziecko było dowożone autobusem publicznym w 
ramach biletu miesięcznego. A dlaczego nie kupują tak jak statystycznie szkoła podała, nie 
mam tych danych, chyba 220 było, takie informacje mamy od szkoły. Tyle deklaracji pewnie 
rodzice złożyli, że będzie w skali roku miesięcznie prognoza 220 uczniów korzystało z 
biletów miesięcznych. 

Radna Ewa Szydłowska- a potem się okazało że  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- zmniejszyła się ta liczba. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Radna Ewa Szydłowska- a dlaczego tak? Przecież zapisy do szkoły trwają i już wiadomo ile 
będzie dzieci. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, proszę Państwa ja na to pytanie nie odpowiem, po 
gospodarsku wszedł zapis, że się rozliczamy według deklaracji nie ilości zamówionych 
biletów na dany miesiąc, możemy tak robić Szanowni Państwo. 

Radna Ewa Szydłowska- ale skąd ta różnica wynikła? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie wiem. 

Redaktor Milena Celińska- może zrezygnowali. 

Radna Ewa Szydłowska- tyle osób? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy nie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę Państwa powiem więcej, na pewno, bo 
analizowałem wrzesień, październik, kwiecień, maj, czerwiec jest dużo mniej, to są okresy 
letnie, rowerem dojedzie, rodzic dowiezie, w kwietniu są egzaminy, po egzaminach dzieci nie 
chodzą, nie wiem Szanowni Państwo dlaczego jest mniej, na wagary dzieci chodzą, chorują 
dużo, rodzic nie wykupuje. 

Radna Ewa Szydłowska- ale dla mnie to jest dziwne. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- argumentów kilkanaście można znaleźć, bo dziecko na 
przykład często choruje i nie analizowałem tego i dwa, czy trzy tygodnie na zwolnienie i 
rodzić nie zgłosi. 

Radna Ewa Szydłowska- jestem skłonna uwierzyć że pan nawet nie wie, to szkoła do pana 
taką informację  przesłała. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- oczywiście. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- informacje te są na podstawie zebranych 
przez szkołę. 

Radna Ewa Szydłowska- to co ta pani dyrektor? To ona powinna wiedzieć skąd ta różnica. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to ja pani odpowiadam. 

Radna Ewa Szydłowska- i co ona wczoraj powiedziała? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie było pani dyrektor. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- wczoraj pani dyrektor nie było, proszę panią nie wiem czy 
dyrektor wie dlaczego, bo ona zatwierdza rachunek na bazie ile, bo tak jak jestem w szkole, 
jest w umowie napisane do 26 każdego miesiąca trzeba zgłosić, kto chce na następny 
miesiąc bilet miesięczny i koniec kropka. I sekretarka przyjmuje, bo jak jestem to dzieci 
przychodzą, ja chcę się zapisać na wykupienie biletu miesięcznego na następny miesiąc. 

Radna Ewa Szydłowska- to jaka była różnica? 220 a  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- 160, 170, bo teraz mowa że ilość dzieci nie jedzie 220 tylko 
170. 

Radna Ewa Szydłowska- 60 osób różnica? 

Radny Ignacy Janczuk- umowa powinna być elastyczna. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ryczałtowa proszę pana. 

Radny Ignacy Janczuk- spokojnie, bo PKS sobie rozkalkulował przy wycenie uczniów i 
wystąpił z taką stawką i oni tak jakby musieli do tematu dołożyć, a teraz pan im dorzuca 
opiekę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- o tym opiekunie to już dyskutowaliśmy 

Radny Ignacy Janczuk- to powinno być po stronie naszej, bo to są nasze dzieci i o nie trzeba 
dbać i ludzie już po tym czasie, okresie się przyzwyczaili że jednak te małe dzieci wysyłają, 
bo wiedzą że w autobusie jest opiekun, a teraz raptem, co? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie, to jest sprawa że albo my po stronie 
szkoły, co jest logiczne, albo po prostu płacimy taką stawkę że ich stać na najęcie człowieka 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak jest, to Szanowni Państwo jest zapytanie, jest oferta, są 
warunki, założenia statystyczne i wielkości rzeczywiste, powinno się tak skalkulować, że 
trzeba założyć że może ta nasza prognoza nie sprawdzi się w 100%, a będzie o 25% czy 
30% mniejsza nawet. Nie wiem czy PKS robi takie analizy, ja kazałem pani Maciejuk, żeby 
pani dyrektor napisała informację z jakiego według jej wiedzy, powodu są te wypisy że mniej, 
umowa wyraźnie mówi, tak jak Państwu powiedziałem, chcecie Państwo, podpiszecie 
umowę, świat się tak rozlicza, każdy się rozlicza inaczej, ryczałtem, takie umowy są. 
Umawiamy się że wozimy 220 dzieci i płacimy przykładowo pani Aniu 200.000,00zł, ale 
spójrzmy rzeczywiście czy dzieci jeździ 200, czy będzie pół autobusu. No tez źle będzie 
jeżeli się okaże że autobus jedzie nie w ¾ wypełniony tylko w 1/3, tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- no dobrze, ale już pomijając to jesteśmy w 
przededniu rozpoczęcia roku szkolnego i nie mamy przewoźnika. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- i trzeba wybrać ten, który jest podnieść stawkę, bo inaczej 
się nie zgodzi i niech daje jeździć do końca roku. I ogłosić drugi przetarg i wszystko. 

Redaktor Milena Celińska- przez trzy dni? 

Radna Ewa Szydłowska- jakoś tak to, w tamtym roku był problem że nie było, okazało się że 
nie ma tego opiekuna,  w tym roku jest problem  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- w ogóle nie ma przewoźnika. 

Radna Ewa Szydłowska- tak. 
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Radny Ignacy Janczuk- przecież świadczy to o chaosie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- bałaganie. Proszę pana ja jeszcze powiem więcej, w tym 
roku średnia stawka biletu była i to Państwo wczoraj widzieli 76,00zł bilet miesięczny do 
każdej miejscowości. Rok wcześniej były bilety w cenie Szanowni Państwo, rożnie w 
zależności od miejscowości i one się wahały wtedy od 70 nawet do 90,00zł, to nie ja PKS-
owi narzuciłem jedną stawkę 76, to wyszło mi z ich rachunku. 

Radna Ewa Szydłowska- ale ja słyszałam, ktoś mi mówił że PKS w Łosicach przez nas, 
przez tą sytuacje 40.000,00zł straty, to prawda?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę Państwa, czy ja im cenę wyznaczałem? No 
podobno tak mówią, że PKS stracił 40.000,00zł. 

Radna Ewa Szydłowska- ja właśnie tak słyszałam. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to oni kalkulację robili, swoje stawki dali do przetargu, 
powiem Państwu więcej gdyby utrzymali stawkę  po fakcie z roku 2014/2015 też by wygrali w 
powyższych stawkach.  

Radna Ewa Szydłowska- dobrze, jeszcze jedna sprawa, nie było mnie wczoraj na komisji, a 
był taki punkt inwestycje w 2017r., gdybym była to bym poprosiła żeby tego punktu nie było, 
a było rozliczenie tego, co składaliśmy wniosków w 2016r.  

Radny Piotr Niedźwiedziuk - rozmawialiśmy na ten temat. 

Radna Ewa Szydłowska- tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- rozmawialiśmy na ten temat, wnioski do 
sekretariatu będziemy składać, a o tym że rozliczenie to co było 

Radna Ewa Szydłowska- nie, najpierw rozliczymy, a potem składamy, a dlaczego nie? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- można równolegle. 

Radny Ignacy Janczuk- nie, najpierw trzeba rozliczyć to co z naszych wniosków zostało 
wykonane, to co my zgłaszaliśmy, a później będziemy składać na następny rok. Nas się 
traktuje troszkę już nie powiem, że źle. Cały czas nam się mówi że trzeba składać, my już 
składamy któryś rok z kolei, a inwestycji tych nie widać 

Radna Ewa Szydłowska- tak, więc proszę na kolejną komisję te wnioski, które składaliśmy w 
ubiegłym roku, my przygotujemy kolejne, znaczy prawdopodobnie te które nie zostało 
spełnione, więc to się powtarza ale ja bym chciała zobaczyć. Chciałabym żeby była dyskusja 
na ten temat, bo to było też źródłem tego jak to się mówi, nieporozumień. Tutaj między nami, 
wójt i radni, bo radni proszę, proszą, a to nie jest spełniane. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- także przygotować wnioski. 

Radna Ewa Szydłowska- tak, ja uważam, że najpierw trzeba rozliczyć, porozmawiać to 
zrobiliśmy to i to  i dobrze. A tego nie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- trzeba rozliczyć. 

Radna Ewa Szydłowska- a jeszcze 

Radny Ignacy Janczuk- tak, bo nawet zgodnie z przepisami powinien pan do końca sierpnia 
zdać relację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze. 

Radna Ewa Szydłowska- o właśnie 
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Radny Ignacy Janczuk- po prostu, tego nie ma i myślę że trudno będzie się panu z tego 
rozliczyć, bo tu pana tylko obchodzi co? Płace, paliwo i części, więcej nie zostało zrobione 
nic. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- kosiarka. 

Radny Ignacy Janczuk- kosiarka, przepraszam. 

Radna Ewa Szydłowska- ale czekamy na sprawozdanie z pierwszego półrocza. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- 31 będzie dostarczone do wszystkich, jestem w trakcie, tylko 
nawarstwiają się inne również sprawy, nie robię tylko sprawozdania i to niestety tak 
wychodzi. 

Radny Ignacy Janczuk- jest problem, bo jest dużo 

Radny Mateusz Leszczyński- ja chciałbym zobowiązać pana wójta żeby komisja po sesji, 
żeby wójt się dowiedział szczegółowo o te wodomierze na każdą wioskę, żeby była wycena, 
studnia wycena, i robota, bo to jest 500.000,00zł rocznie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie zejdziemy do zera, to dobrze pan wie, podzwonię po  

Radny Mateusz Leszczyński- to jest priorytet panie wójcie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- po drugie mówiłem Państwu, musimy wspólnie działać i 
szukać, jeździłem wieczorami, sprawdzałem zestawienia.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale my to już wiemy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ale nie wszyscy byli, najwięcej wody zużywaliśmy jak było 
sucho, w tej chwili jest spokój, kradną bo brakuje, trzeba szukać, ale jeżeli wody że tak 
powiem jest sucho, to kiedy się rozbiera woda Szanowni Państwo, najwięcej wody 
zużywamy od godz. 19 do 21.45. Ludzie krzyczą że podlewają, kradną, tak zrobili te dwie, 
trzy wioski poplombowali. Trzeba zrobić resztę, jestem za tym, tylko Szanowni Państwo, 
gdyby kradli wodę już od godz. 19 to też zużycie utrzymało mi się do godz. 2 nad ranem.  

Radny Mateusz Leszczyński- ale to nie o to chodzi panie wójcie, założymy wodomierz na 
każdą wioskę i będziemy wiedzieli która wioska kradnie, a później możemy zawęzić 
poszukiwania. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ile mamy sołectw? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- 18. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- 18 razy 5.000,00zł jak pan policzył ile to jest? 

Radny Mateusz Leszczyński- 10 razy to dwieście, a nie pół miliona. 

Radna Ewa Szydłowska- nie, my musimy o tej wodzie na każdej sesji, to będzie już teraz 
temat 

Radny Mateusz Leszczyński- zainwestujemy w tym roku w te wodomierze to za rok 
będziemy, o czym my dyskutujemy, to jest pół miliona razy 6 lat to jest 3.000.000,00zł, to 
jesteśmy do tyłu już. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- czyli razy dwa to 216 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 
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Radna Ewa Szydłowska- podobno powiat zrobił drogę w Bachorzy, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- już zrobił? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- fizycznie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- położona masa, bo jak tam jeździłem to jest już położona. 

Radna Ewa Szydłowska- no właśnie, doszło do mnie że jakieś zostały jeszcze pieniądze i 
można byłoby na przykład w Dubiczach i to doszło do pani przewodniczącej taka informacja i 
to zostało. 

Radny Mateusz Leszczyński- 90.000,00zł zostało 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie, w Dubiczach na pewno nie, zostały 
oszczędności rzędu 50.000,00zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- jakie? Mówcie Państwo, bo wy macie dużo informacji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to wójt wie najlepiej, bo rozmawiał. 

Radna Ewa Szydłowska- no i co z tymi oszczędnościami? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- na samym końcu, proszę? 

Radna Ewa Szydłowska- ja dostałam tylko taką wiadomość, że zostały oszczędności. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- oszczędności po jakiej stronie i z jakich funduszy?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- wójcie! 

Radna Ewa Szydłowska- panie wójcie, czy ja mam sztab ludzi którzy pracują w Urzędzie? 

Radny Ignacy Janczuk- albo pan odpowiada, bo zaraz zakończymy tą „ciuciubabkę”. 

Radna Ewa Szydłowska- tak, ale to pan wójt chce żeby teraz paragrafy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, nie proszę Państwa 

Radny Mateusz Leszczyński- nie można normalnie powiedzieć? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- normalnie Państwu powiem. 

Radna Ewa Szydłowska- chciałam się zapytać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- odpowiadam, tylko Szanowni Państwo, siedziałem 
spokojnie i mówiłem, a nikt mnie nie słucha, tak pani przewodnicząca mówiła. 

Radna Ewa Szydłowska – pierwsze słyszę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- zrobiłem rozeznanie, faktycznie w powiecie zostało, będę 
długo mówił, to się Państwu znudzi, w powiecie zostało pani powie, bo pewnie pani wie 

Radna Ewa Szydłowska- no nie wiem właśnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- z FOGR-u dostali 180.000,00zł 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy wójcie konkretnie zostało ile? 



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- 50, albo 60, chodzi o ten FOGR. 

Radna Ewa Szydłowska- i to z tej drogi?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- z Bachorzy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- pani sobie zapisze. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- oszczędności po przetargu  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- pani sobie zapisze, 180.000,00zł był wniosek przyznali dla 
starostwa, po przetargu prawdopodobnie inwestycja poszła po 130, inaczej za 260 i z tego 
połowa i tu maksymalnym jaki może dać 50%, to jest 130, jak mieli przyznane 180, mogą 
rozliczyć 130 to zostaje nadwyżka 50. Nie powiem Państwu jednym słowem zostało tyle, 
trzeba wyjaśnić z jakiego powodu. Druga rzecz jest taka, odpowiadam, można to było 
wydatkować, Urząd Marszałkowski by się zgodził na te 550.000,00zł wydać na inwestycje, 
bo powiat złożył dwa wnioski na Bachorze i na Walim i 50.000,00zł powiat, znaczy marszałek 
zostawia i nie każe zwracać dla starosty, ale jeżeli zadanie Bachorzy zrobi w 100%. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- jeżeli zadanie Walima 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Walima. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to drugie zadanie musiałoby być zrobione w 
100%, w całości, nie za 50.000,00zł kawałek tylko wszystko. 

Radna Ewa Szydłowska- a dlaczego z tego powodu te pieniądze wróciły? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska-rozmawiałam z panem wójtem i mówiłam że 
jeszcze rozmawiać ze starostą, że będziemy skłonni dołożyć swoje pieniądze jeżeli 
starostwo jeszcze troszeczkę dołoży i zrobić to w całości i już starosta będzie miał nasz 
następny wniosek. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ale inwestycje na kolejne, nie rozmawiałem, bo nie było 
czasu, Kolejne inwestycje to jest, powiat dla nas powinien oddać dwieście ileś tysięcy 
złotych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- bo rozmawialiśmy, pani Ania była na tym 
spotkaniu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- rozmawialiśmy tu w pokoju. Dwieście ileś powiat ma nam 
oddać. 

Radna Ewa Szydłowska- rozmawialiście razem? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak, sukces ogromny, rozmawialiśmy i ja 
byłam skłonna rozmawiać z powiatem i prosić niech znajdą te trochę i my drugie, bo tam jest 
zadanie na Walim na też 200.000,00zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tam, droga też jest około 1km i nie wiem bo nie miałem 
tych danych jaki był kosztorys inwestorski. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- my byśmy dołożyli. 

Radny Mateusz Leszczyński- to by na następny rok zostały Wygnanki i Walimek. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak jest, róbmy za powiat wszystko. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie, nie Kiełbaski chyba 

Radny Mateusz Leszczyński- Wygnanki i Kiełbaski mówię. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- zapisane jest Bachorza, Walim, Kiełbaski, Wygnanki i 
Walimek, 4 było zgłoszone  

Radny Mateusz Leszczyński- 4 tak 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale wójt się orientuje, że te pieniądze musiały 
wrócić już w tej chwili, czy starosta jeszcze 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ja nie wiem. 

Radna Ewa Szydłowska- a za wozy strażackie wpłynęły pieniądze?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- poszła informacja do przelania na konto. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska-a kiedy wójt porozmawia z starostą? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie wiem kiedy teraz trzeba będzie jechać do Warszawy 
może do MZDW z tym oświetleniem  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to po drodze wójt wstąpi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę panią, po drodze to ja jadę do Warszawy i wracam 
po godzinie 19-20, jak jadę to wyjeżdżam o 5. Jak się wyjedzie z urzędu o 16, przebije się 
przez Warszawę to jest 5-6 po południu tak, to wie pani jak się z Warszawy wyjeżdża. 
Szanowni Państwo mi też zależy aby rozmawiać ze starostą i ściągać to wszystko co się da, 
tylko 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- dobrze, czy jeszcze jakieś pilne sprawy macie 
Państwo, bo ja na prawdę musze kończyć. 

Radny Ignacy Janczuk- to znaczy ja mam pytanie, żebyśmy już skończyli wszyscy, to znaczy 
ja uważam, że my ostatnio za rzadko się spotykamy i jest tyle spraw ważnych. Pierwsza 
rzecz, którą tak się wziąłem, myślałem że nie poruszę tej sprawy, ale moja cierpliwość się 
skończyła. Widząc ten ogródek wkoło gminy, bo to już jest normalnie żenada i pan jak teraz 
będzie sobie robił zdjęcia na dożynkach niech pan sobie zrobi w tym zielu i podpisze, że to 
jest moje oczko w głowie i inwestycja za 750.000,00zł i proszę nam wyjaśnić, czemu to tak 
zarosło i jaki to ma wygląd ta gmina. Cała gmina mówi o tym, już nie mówiąc że o nas, jak to 
wygląda, proszę mi odpowiedzieć, dlaczego ten teren wkoło gminy jest tak zaniedbany, 
niedługo kończy się gwarancja w tym roku czy w następnym. Są tak wyschnięte krzewy, 
łączka nie jest kwiatowa wcale i drzewa są uschnięte i nic z tym. Na tej łączce kwiatowej nie 
ma ani jednego kwiatka tylko samo ziele, proszę mi to wyjaśnić tą sprawę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, nadam bieg sprawie, powołam komisje do przeglądu 
okresowego i ściągnę inspektora  

Radny Ignacy Janczuk- ale po co? Pan wyjrzy przez okno, po co panu jest tu komisja? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ściągnę inspektora. Oni są zobligowani przyjechać i mi w 
tym pomóc, bo proszę pana bo ja nie wiem czy w tym ma być 100 kwiatów czy dwa jakiegoś 
rodzaju. 

Radny Ignacy Janczuk- mówię o tym zielu, tam jest 4 przyczepki ziela. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- kwiatki się nie zgadzają. 

Redaktor Milena Celińska- to nie tak miało być. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- trawa powiem panu, już mówiłem tyle razy, bo 
rozmawiałem i sam się interesowałem jedna trawa jest taka że się kosi nie co dwa 



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 

 

Radny Ignacy Janczuk- panie wójcie zobaczy pan gdzie te krzewy rosną jakie tam jest 
zielsko. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- krzewy, jest zapisane w dokumentach, które uschną przez 
trzy lata mają wyrywać i nasadzać nowe.  

Radny Wiesław Maciejuk – ale to jest zakontraktowane do Herbapolu na zielnik. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- a pielenie tak pewnie, proszę pana właśnie to jest to że 
trzeba się zajmować delegacjami, ludzie muszą szukać rozliczenia, a nie zajmować się  

 Radny Ignacy Janczuk- to nie powinni pracownicy to pielić? Bo nie rozumiem 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to trzeba też przygotować pismo i wysłać informację żeby 
przyjechali to pilnować, robi to firma zewnętrzna, bo tak dopilnowałem, żeby to robiła firma 
zewnętrzna, oczywiście przyjedzie dopilnuje i wysprząta i tak jak powiedział wykonawca 
może to zrobić dzisiaj albo jutro. 

Radny Ignacy Janczuk- ale czemu jest taki „bajzel”? Ja widzę, że pan mi nie odpowiedział, 
następna sprawa to jest sprawa diet, które otrzymaliśmy te wyjaśnienia z Komisji Rewizyjnej, 
tam jest wiele takich spraw, które, ja wiem na przykład te diety które są niezgodne z prawem 
wypłacone, komisja powinna stwierdzić jasno, te diety są do zwrotu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ale o których pan mówi? 

Radny Ignacy Janczuk- Mościbrody, „Święto pieczarki”, to są diety do zwrotu, a nie że wójt 
brał tam pieczątki, rozdać wszystkim diety i będziemy sobie długopisem pisać bez żadnych 
pieczątek i bez niczego. Wyjazdy do Sarnak, jeden wyjazd 46km, a drugi 79km, nie wiem są 
różne Sarnaki? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to trzeba sprawdzić. 

Radny Ignacy Janczuk- tak, to trzeba sprawdzić, to ktoś już sprawdzał i jakoś to nie 
wychodzi. Jeden wyjazd do Warszawy, Kornica- Warszawa 140 ileś, a drugi 172. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Radny Ignacy Janczuk- za Warszawę pan jeździł, to trzeba napisać wyjazd do Janek za 
Warszawę. Czy mógłby pan się do tego odnieść? Do tych wyjazdów? Dlaczego jeden wyjazd 
jest 46, a drugi 78? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- napisze pan to kartce, ja sprawdzę z jakiej to delegacji, z 
jakiego dnia i tak dalej, bo to było dokładnie rozpisywane i wyliczane, każdy wyjazd 
omawiałem gdzie byłem i co robiłem. Proszę Państwa delegacja była do Łosic, gdzie 
pieczątki nie podbiłem, ale chciałem znaleźć zaproszenie. Pieczarki święto też zaproszenie 
przyszło, uważałem że trzeba pojechać, wyjazd to komisja podniosła rewizyjna zaproszenie, 
było potwierdzone przez pracownika LGD, to było też w zaproszeniu na jakieś spotkanie, nie 
wiem czy to związku gmin czy to inne w ramach 

Radny Ignacy Janczuk- te diety są wypłacone niezgodnie z prawem. Następna sprawa jest 
zakupiona ta kosiarka. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Radny Ignacy Janczuk- dlaczego są niekoszone drogi gminne? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- koszą jak mają czas. 

Radny Ignacy Janczuk- a kiedy będą mieli czas żeby to pokosić? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- jak skończą prace, które zlecone zostały, teraz chcą 
skończyć bo budują i kostkę układają przy szkole w Kobylanach. 

Radny Ignacy Janczuk- to powinniśmy nająć kosiarkę, czy jak, żeby te drogi kosić dalej? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- albo robimy jedno albo robimy drugie. 

Radny Ignacy Janczuk- ale jak to? Ilu trzeba ludzi do koszenia? 

Radny Mateusz Leszczyński- jeden człowiek i traktor. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- jeden człowiek robi. 

Radny Ignacy Janczuk- prawda. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- a układa chodnik cała grupa, bo chcieliśmy żeby ułożyli to 
przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

Radna Ewa Szydłowska- ile? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę? 

Radna Ewa Szydłowska- ile tych służb w tej grupie? 

Radny Ignacy Janczuk- to jest następna niegospodarność, uważam że drogi gminy są 
pozarastane i powinny być już wykoszone. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- będą. 

Radny Ignacy Janczuk- powinny być koszone przynajmniej trzy razy do roku. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- będą, mówił pan poprzednio że wystarczy dwa razy. 

Radny Ignacy Janczuk- ale teraz mówię że trzeba trzy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- dobrze. 

Radny Ignacy Janczuk- jak jest kosiarka po prostu swoja, ona może pielęgnować cały czas 
teren gminy, bo ona jest po to kupiona żeby to pielęgnować. 

Radna Ewa Szydłowska- pan wójt to się zmienił. 

Radny Ignacy Janczuk- następna sprawa, dlaczego firma, która odbiera odpady nie zabiera 
śmieci z przystanków autobusowych?  

Radny Mateusz Leszczyński- o właśnie, śmieci się walają po przystankach, faktycznie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- sprawdzę. 

Radny Ignacy Janczuk- oni po prostu są tak rozbestwieni, że przejeżdżając przez wieś wcale 
nie spoglądają na te śmieci koło przystanku i te kosze. 

Radny Mateusz Leszczyński- u nas śmieci leżą koło kosza praktycznie, nic ani razu z 
przystanku nie zabierali faktycznie, ani razu. 

Radny Ignacy Janczuk- byłem tutaj dwa dni temu i prosiłem przez panią sekretarkę żeby 
włączył pan światło w Wólce Nosowskiej teraz, bo na tym skrzyżowaniu stoją strażacy i na 
prawdę tam jest niebezpiecznie i żeby to światło się po prostu świeciło, włączyć żeby oni 
mieli normalnie komfort tej pracy, stoją w ciemnościach, oświetlają się jakimiś tam 
agregatami, a jeden się już spalił i prosiłem o to dwa dni temu do dzisiaj, lampy są nie 
zaświecone. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, wczoraj jechałem wieczorem i jeszcze są 
niezaświecone. 

Radny Ignacy Janczuk- to jest dla bezpieczeństwa tych strażaków. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- zgadza się, wydałem polecenie żeby wydali informacje na 
piśmie żeby włączyć Wólkę oświetlenie skrzyżowania 

Radny Ignacy Janczuk- pan powinien zadzwonić telefonicznie i poprosić żeby natychmiast to 
zrobili bo to jest kwestia do zrobienia od ręki. 

Pracownik Urzędu Marzena Gromysz- sama dzwoniłam do nich prosząc o włączenie 
oświetlenia. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, bo mówiłem. 

Radny Ignacy Janczuk- ale co oni odpowiedzieli? 

Pracownik Urzędu Marzena Gromysz- powiedział, że włączą oświetlenie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- trzeba jeszcze raz poprosić. 

Radny Ignacy Janczuk- jeszcze jaka jest sytuacja załóżmy z tym FOGR-em, tym na 
Koszelówce bo po przetargu, kiedy będzie realizacja? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak proszę pana jest po przetargu, powinno dojść do 
podpisania umowy, ten co dał najniższą cenę wycofał się z realizacji. 

Radny Ignacy Janczuk- to jaka jest procedura dalej, czy następny może realizować tą 
inwestycję? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- zrobię tak jak prawo stanowi, będę rozmawiał z kolejnymi z 
listy. 

Radny Mateusz Leszczyński- z tańszymi? 

Radny Ignacy Janczuk- a kiedy to będzie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- droższymi. 

Radny Mateusz Leszczyński- droższymi, przepraszam. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to musi być rozstrzygnięte na dniach, bo się terminy 
kończą, dlatego nie wiem czy nie pojadę w poniedziałek do Warszawy z oświetleniem, 
muszę zostać umowę podpisać na FOGR do Koszelówki bo tam jest 140.000,00 zł do 
wzięcia. Jest do zrobienia chodnik za 1 ml zł, pozostaje rozliczyć światło.  

Radny Ignacy Janczuk- pan mi mówi, ja wiem że to wszystko jest, ale to trzeba robić 
systematycznie i nie będzie nawału takiego. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, tylko proszę pana powinniśmy solary skończyć tak jak 
prosiłem do marca. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale panie wójcie, ja bardzo proszę konkretnie. 

Radny Ignacy Janczuk- z solarami to mieszacie sami i nie miejcie pretensji do ludzi, bo to są 
już od pół roku te solary. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- odpowiadam panu na 202 osoby wtedy mieliśmy naliczyć 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ja bardzo proszę nie wracajmy do tego. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- powiedziałem od początku, że jeżeli będę miał strukturę ze 
lepsza efektywność jest na solarach to do wszystkich powiem i ja proszę że robimy płaskie i 
tak powiedziałem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- jeszcze jakieś pytania? Bardzo dziękuję, 
zamykam obrady sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Elwira 

Hulińska zamknęła obrady XXIX Sesji Rady Gminy o godzinie 13:25. 

 

Protokołowała         Przewodnicząca 

Marzena Gromysz        Elwira Hulińska 

 

 


