PROTOKÓŁ NR XXVII/2016
z sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 13 czerwca 2016 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Elwiry Hulińskiej –
Przewodniczącej Rady Gminy.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 09:00
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – witam Szanownych Państwa bardzo serdecznie i
otwieram XXVII Sesję Rady Gminy w Starej Kornicy. Witam po raz pierwszy panią Elizę
Rączkę naszego Radcę Prawnego, z którego usług będziemy korzystać. Witam panią
redaktor, witam panie i panów radnych, pana wójta. Stwierdziła, że obrady są prawomocne,
gdyż w sesji uczestniczy 10 radnych. Nieobecni radni: pan Baj Wojciech – nieobecność
usprawiedliwiona, pani Bardadin Halina – nieobecność usprawiedliwiona, pan Maciejuk
Stanisław – nieobecność usprawiedliwiona, pan Mielniczuk Krzysztof – nieobecność
usprawiedliwiona, pan Wielgórski Stanisław – nieobecność usprawiedliwiona.
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Raport kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy z realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kornica w 2015 r.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i
demograficznej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019,
- zmiany w budżecie gminy na 2016 r.,
- wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stara Kornica,
- przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Kornica,
- rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprzestrzegania prawa przez Wójta Gminy Stara
Kornica,
- rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprzestrzegania prawa przez Wójta Gminy Stara
Kornica,
- rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprzestrzegania prawa przez Wójta Gminy Stara
Kornica,
- rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprzestrzegania prawa przez Wójta Gminy Stara
Kornica,
- zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kornica przeprowadzenia kontroli
wyjazdów służbowych Wójta Gminy Stara Kornica w roku 2015,
- zmiany Uchwały Nr XX/77/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 8 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stara Kornica”,
- przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stara Kornica na
lata 2016-2022.
8. Wnioski i interpelacje radnych.
Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Radna Ewa Szydłowska - zgłaszam wniosek aby skargę rozpatrywać na kolejnej sesji,
ponieważ nie otrzymałam jak i pozostali radni wniosku Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - co Państwo na to?

Radna Ewa Szydłowska - pani przewodnicząca wiadomo było, że dzisiaj będzie taki
porządek obrad i ja prosiłam, ja mówiłam dla pracownika gminy, żeby rozpatrzyć tą skargę,
ja potrzebuję, bo to zostało zlecone do Komisji Rewizyjnej, żebyśmy my mogli się z tym
zapoznać przynajmniej na kilka dni przed sesją i ja tu po prostu nie wiedzę innej odpowiedzi,
tylko po prostu to dzisiaj nie może być rozpatrywane.

Radny Leszek Muszyński - w wyniku czego, mogę?

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- proszę bardzo.

Radny Leszek Muszyński - w wyniku tego, że Komisja Rewizyjna pracowała do ostatniej
chwili, a termin na złożenie wyjaśnień upływa właśnie dzisiaj, no my nie byliśmy w stanie
przygotować tego wcześniej i rozesłać jeszcze radnym do zapoznania się. Stanowisko
Komisji Rewizyjne zostało wypracowane w dniu dzisiejszym.

Radna Ewa Szydłowska - tak panie Leszku w związku z tym, nie powinno być, ja nie
zarzucam, że to zostało w takim terminie, tylko chodzi o to, że to dzisiaj nie może być
rozpatrywane, my musimy się z tym zapoznać.

Radny Leszek Muszyński - tylko żeby to formalnie, nie wiem jak

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jeżeli chodzi właśnie i terminy formalne, pani
mecenas dzisiaj jest ostatni dzień.

Radna Ewa Szydłowska - znaczy możemy się zapoznać i możemy rozpatrywać.

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji

Radny Ignacy Janczuk - znaczy ja uważam też podobnie jak pani Ewa, ponieważ my nie
możemy na chwilę obecną, my nie znamy stanowiska Komisji Rewizyjnej, ja mogę się tylko
domyślać jakie ono może być, także ja nie mogę za 5 minut podejmować decyzji o której ja
nie jestem przygotowany do jej podjęcia, bo ja muszę się zapoznać z dokumentami i również
proszę o skserowanie wszystkich dokumentów na jakich pracowała komisja. Ja chcę mieć
wgląd do wszystkich dokumentów, żeby wiedzieć jakie zostały złożone wyjaśnienia dla
komisji, jak również myślę, że powinniśmy jako strona być przez komisję tak jakby
zawiadomieni, czy może wysłuchani tych naszych skargach. I uważam, że te 4 punkty trzeba
przełożyć. To był miesiąc czasu, nie można mówić, że czasu było mało, może trzeba by było
więcej, ale po prostu zostało to ściągnięte tą metodą, którą prowadzi pan wójt od lat już kilku,
do ostatniej chwili. Bo ja wiem, że wczoraj upłynął termin, czyli wczoraj była niedziela, dzisiaj
jest ostatni dzień na udzielenie odpowiedzi i zadecydowania, ale to nie jest nasza wina.
Miesiąc czasu był wystarczający, aby tą decyzję podjąć prawnie i skutecznie i zawsze jest
tak, że wszystkie sprawy decydujemy bynajmniej na komisjach, a my musimy mieć czas na
zastanowienie się. Także proszę tak jak pani Ewa o wyłączenie tych czterech uchwał, skarg
do następnej sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - możemy to rozwiązać tak pani mecenas
podpowiada, że po prostu zrobimy przerwę, proszę posłuchać, żebyśmy mieli zachowane
terminy, żeby było wszystko w porządku, więc dzisiaj bez tych punktów będziemy, natomiast
sesji nie zakończymy tylko przełożymy zakończenie na środę, czy wystarczający do środy
będzie czas?

Radny Ignacy Janczuk- nie, nie po prostu.

Radny Mateusz Leszczyński - za krótki okres czasu.

Radny Ignacy Janczuk - my musimy zapoznać się z tymi dokumentami, ja nie muszę
tłumaczyć, doskonale wiecie, to jest niezgodne z prawem.

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie, to jest zgodne z prawem. Mamy coś
takiego w statucie.

Radny Ignacy Janczuk - my powinniśmy wszystkie dokumenty, które mamy rozważać na
sesji otrzymać na 14 dni przed, ale ze względu na ten długi okres ustaliliśmy, że
otrzymujemy je minimum 7 dni, i to jest ustalone w naszym statucie i taka była umowa, i
proszę się tego trzymać.
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Radny Leszek Muszyński - nie wiem, czy w przypadku tego, Komisji Rewizyjnej, bo to jest
stanowisko

Radny Ignacy Janczuk - stanowisko może być przedstawione komisji, żebyśmy się
zrozumieli, komisja może dzisiaj stanowisko swoje przedstawić, jeśli chce.

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nawet powinna.

Radny Ignacy Janczuk - albo przekazać. Wolałbym żeby to na piśmie było wszystko
przekazane.

Radny Mateusz Leszczyński - ale papiery możemy my też wziąć do domu i proste.

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no to w takim razie za tydzień w
poniedziałek?

Radna Ewa Szydłowska - nie, w poniedziałek nie może być.

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - we wtorek?

Radny Ignacy Janczuk - jaka to będzie data jeżeli można poprosić.

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dwudziestego pierwszego, nie ja nie mogę.
No to w następną środę?

Radny Leszek Muszyński - jeszcze raz, jutro będzie, pojutrze komisja, tak?

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zgodnie z porządkiem tak jak był przedstawiony.
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Radny Leszek Muszyński - a tą, co proponujecie zwołanie sesji to nie może być, Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium razem?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - może już za dużo będzie, chociaż uważam,
że przeszkód prawnych żadnych nie ma.
Radny Leszek Muszyński - bo znowu jak za tydzień w środę będzie tylko wyłącznie odnośnie
stanowiska to będzie później trzeba jeszcze o udzieleniu absolutorium jakby rozpatrzenie
wniosku, a skoro jest opinia z RIO już, co do zajęcia tego stanowiska, no nie wiem ja bym
proponował, aby na najbliższej sesji zrobić to i to.
Radna Ewa Szydłowska - kiedy robimy, w poniedziałek nie może być.
Radny Mateusz Leszczyński - wtorek też nie.
Radna Ewa Szydłowska - wtorek też nie.
Radny Mateusz Leszczyński - w środę.
Radna Ewa Szydłowska - w środę może być.
Radny Ignacy Janczuk- jaka to jest data?
Radna Ewa Szydłowska - dwudziesty drugi.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dwudziesty drugi, czy wszystkim Państwu ten
dwudziesty drugi pasuje? Może być?
Radny Mateusz Leszczyński - dla mnie może być.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dobrze, no to w takim razie
Radny Leszek Muszyński – to w takim razie te siedem dni będzie zachowane.
Radny Ignacy Janczuk - znaczy nie, my byśmy chcieli otrzymać te dokumenty wszystkie
dzisiaj, w tej chwili zrobić przerwę, skserować te dokumenty wszystkie, żebyśmy je otrzymali
do wgląd, tą dokumentację. Można już komuś to zlecić żeby przygotował.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dobrze, to w takim razie, tak porządek bez
rozpatrzenia skargi, przyjmujecie Państwo rozumiem.
Radny Ignacy Janczuk - bez tych 4 punktów.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dobrze, w takim razie kto jest za przyjęciem
porządku obrad?
Wszyscy radni byli „za” przyjęciem porządku obrad.
Ad.pkt.3.p.p. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Brak uwag do protokołu. Protokół został przyjęty.
Ad.pkt.4.p.p. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dziękuję pani przewodnicząca, witam Szanowną Radę,
Szanownych Państwa. W kilku słowach powiem o najistotniejszych rzeczach, to znaczy tak
to było ustalone i z dyrektorami rozmawialiśmy. Odbył się Dzień Dziecka w ZPPO w Starej
Kornicy, uczestniczyła młodzież nie tylko z Kornicy, ale ze szkół z Kobylan i ze Szpak.
Gmina dostała dotację na drogę w Kobylanach, w Koszelówce w ramach Programu FOGR,
dostaliśmy 140.000,00 zł. W tym tygodniu będziemy podpisywać umowę. Pracownicy grupy
naprawiali drogi gminne, ubytki, więc jeżeli gdzieś tam nie są naprawione to proszę zgłaszać,
będziemy to kontynuować. Prosiłem, żeby objechali wszystkie drogi gminne i naprawili.
Zapytanie na kosiarkę zostało już rozesłane i opublikowane. Szanowni Państwo składając
wniosek to było w bieżącym roku, w styczniu na drogę w Kobylanach w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich jesteśmy na liście, ale jesteśmy, że tak powiem poza limitem
przyznanym, czyli na 630 wniosków, które były złożone w tym programie, pieniędzy
wystarczyło na 230 i jesteśmy tam gdzieś w środku, dostaliśmy 11 punktów, także tak jak
mówiłem wcześniej no niestety
Radny Mateusz Leszczyński - a można było więcej punktów uzyskać na tą drogę, czy nie?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, maksymalnie ile się dało.
Radny Mateusz Leszczyński- a maksymalna liczna punktów jaka była?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- znaczy nie wiem, tam w granicach 14-16, my dostaliśmy
10. Między innymi bezrobocia u nas nie było, ponieważ powiat ma wskaźnik, za to nie ma,
nie było światłowodu na drodze tej, którą mieliśmy. Także złożonych zostało 630 wniosków,
zakwalifikowało się tylko na ten moment 230, czyli 1/3.
Radny Mateusz Leszczyński- czyli my nie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - my jesteśmy z punktami gdzieś w granicach 500 miejsca,
w połowie, pozostałe które były złożone, a też się nie załapały. Składaliśmy takie dwa
wnioski na dotację do organizacji pozarządowych. Oba przeszły pozytywną ocenę tylko ze
zmniejszonymi kwotami, bo składaliśmy na większą kwotę, ale zostały środki zmniejszone.
Również wysłaliśmy wniosek to mówiłem Państwu do Ministerstwa Edukacji Narodowej o
dofinansowanie do naszych placówek publiczno – oświatowych. Jest już lista kwalifikacyjna,
z tym, że nie ma jeszcze przyznanych kwot, bo to już robi Ministerstwo Finansów, także na
poziomie MEN-u już przeszliśmy pozytywną ocenę teraz czekamy na ilość środków, jakie
zostaną dla nas przeznaczone przez Ministerstwo Finansów. Szanowni Państwo, jeżeli
chodzi o ten nasz program, w którym jesteśmy w toku, ta fotowoltaika i program kolektorów
słonecznych płaskich, to w sumie zapisało się na ten moment u nas 223 osoby, z tym
zapisanych jest na fotowoltaiczne ogniwa 59 gospodarstw, na kolektory płaskie 56, na
kolektory próżniowe 107. Prace idą w toku, Szanowni Państwo tego programu i na przełomie
lipca, sierpnia, raczej w lipcu zostanie ta cała dokumentacja, projekt skończony, ponieważ
nabór został ogłoszony do któregoś tam września.
Radny Mateusz Leszczyński - a mam pytanie do tych kolektorów, dlaczego kosztuje
3.600,00 zł, a nie 2.000,00 zł tak jak w tamtym roku?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, tak jak było na tym spotkaniu
powiedziane, że to są kolektory, że tak powiem podane z poziomu kolektory próżniowe.
Radny Mateusz Leszczyński - ale jak ktoś zapisał się na kolektory zwykłe, to jaka będzie
dopłata?
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo już odpowiadam, bo rozmawiałem,
kolektory słoneczne, czy kolektory płaskie, próżniowe, czy fotowoltaika, jeżeli chodzi o
fotowoltaikę to tak jak rozmawiałem, będziemy ustalać dopłatę do kilowata. Dlatego, że firma
rozmawiała z mieszkańcami jak się należy, czy wychodzi z tych danych i trudno będzie
ustalić jedną opłatę dla wszystkiego rodzaju fotowoltaiki, bo może być, że jeden będzie miał
2,5 kW, drugi 3 kW i więcej.
Radny Mateusz Leszczyński - mi chodzi o to, że bardzo dużo ludzi się wycofało z kolektorów
słonecznych, bo bali się kwoty. W tamtym roku była dopłata 2.000,00 zł, a w tym jest
3.600,00 zł, i dużo z ludźmi rozmawiałem i się z tego po prostu wycofało, bo za drogo.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo ja mówiłem, że nabór robimy na
kolektory i płaskie, i próżniowe w zależności, bo nawet tak jak znawcy mówili, próżniowe są
droższe od płaskich, a Szanowni Państwo będziemy robić też prawdopodobnie dwa rodzaje
płaskich, dwa próżniowe i też będziemy różnicować cenę w zależności od pojemności. Czy
to będzie 3,2,4 panelowy też zechcemy to różnicować, bo nie widzę i nie ma problemów
opracowując aby to zrobić.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - panie wójcie, mogę wejść w słowo, Mateusz
to jest tak, że my nie wiemy jaka będzie cena za te kolektory.
Radny Mateusz Leszczyński - ale to nie można zrobić tak jak w tamtym roku, zrobić jedne
kolektory żeby były tańsze dla wszystkich, naprawdę dużo ludzi zrezygnowało z tej
inwestycji.
Radny Wiesław Maciejuk - to powinny być teraz tańsze, a nie droższe.
Radny Mateusz Leszczyński - w tamtym roku było 2.000,00 zł, a teraz jest 3.600,00 zł to jest
duża różnica i rozmawiałem z mieszkańcami i mówią, że to jest za drogo, było 2.000,00 zł, a
tu jest 3.600,00 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to znaczy ja nie wiem skąd się
Radny Mateusz Leszczyński - i moim zdaniem, mogę skończyć? Moje zdanie jest takie, że
powinniśmy robić dalej, ciągnąć ten program na równym poziomie co było w tamtym roku.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy tutaj weszła ta fotowoltaika i już się to
zmieniło, ale ja tłumaczyłam, że my nie wiemy ile one będą kosztować, bo nie jesteśmy w
stanie powiedzieć.
Radny Mateusz Leszczyński - wie pani, można było to podzielić, bo to będzie tyle dopłaty,
żeby ludzie wiedzieli.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - z tym, że ja prosiłam, żeby panie z gminy
podzwoniły, ci którzy się zapisali, wiadomo są zdecydowani, natomiast do tych, którzy byli na
liście, a się nie zgłosili panie dzwoniły.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - bo prosiłam, żeby zadzwonili do wszystkich i
powiedzieli, że cena być może będzie dużo niższa, żeby ludzie mieli tego świadomość,
każdy został poinformowany o tym.
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Radny Mateusz Leszczyński - zgadza się, ale z każdym którym bym nie rozmawiał, każdy
mówi, że dopłata jest 3.600,00 zł.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no nie można Szanowni Państwo, że 3.600,00 zł, bo
przecież tak
Radny Mateusz Leszczyński - no ale panie wójcie, każdy z kim nie rozmawiam, każdy mówi
że 3.600,00 zł i każdy z tego rezygnuje.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja nie wiem skąd się wzięła ta cena.
Radny Ignacy Janczuk - to znaczy powiem tak, jeżeli można. W mojej ocenie te spotkanie,
które się odbyło i Ci panowie byli do spotkania w ogóle nieprzygotowani, oni wnieśli
najwięcej chaosu w tej sprawie. Bo oni tak, na pytania żadne nie potrafili odpowiedzieć, cały
czas się tylko sugerowali, to już poruszaliśmy kilka razy, tylko te punkty, bo teraz żyjemy dla
tych punktów. Te próżniowe będą lepsze, tam jest więcej punktów itd., a oni nie byli w stanie
określić ile będzie kosztował kolektor płaski, a ile ten. I to najwięcej wniosło chaosu, po
prostu ludzie od razu wyszli z tego spotkania niezadowoleni, oni nie otrzymali konkretów, oni
powinni być konkretnie przygotowani. Cena hurtowa w tym panelu kosztuje 11.200,00 zł do
11.500,00 zł, tego tam nie było, a to ludzie wyszli z takim chaosem.
Radny Mateusz Leszczyński - nikt nic nie wie, po prostu.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - właśnie dlatego prosiłam, żeby jeszcze panie
dzwoniły i żeby nie było tak, że później się okaże, że panele jednak wyszły 2.000,00 zł, czy
2.200,00 zł.
Radny Mateusz Leszczyński - ale o to właśnie chodzi, ludzie się boją.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i osoba, która zrezygnowała, będzie miała
pretensje.
Radny Mateusz Leszczyński - ale pani Elwiro w pierwszym rzucie było konkretnie 2.000,00 zł
i dziękuję, a teraz firma przychodzi, narobiła chaosu, ludzie się pozniechęcali, dziękują. U
mnie w wiosce prawie wszyscy zrezygnowali z tego. Jak się dowiedzieli jaka cena, to każdy
podziękował.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie wiem, a sami jak rozmawiacie z ludźmi to
jesteście świadomi tego, my nie jesteśmy w stanie powiedzieć ile to będzie kosztować.
Radny Mateusz Leszczyński - ale wtedy, każdy wiedział ile będzie dopłacał, a teraz firma
przyjechała, narobiła chaosu i nie wiadomo o co chodzi.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie Szanowni Państwo, ale to inaczej wytłumaczę, wtedy
robiliśmy z nadwyżek i to trzeba było szybko wyliczyć i zamknąć, to trwało od sierpnia do
września, do końca
Radny Mateusz Leszczyński- zgadza się, to wtedy trwało szybko, było i każdy mógł sobie
wyliczyć, a teraz jest dużo czasu i nikt nie jest w stanie powiedzieć, co i ile kosztuje.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo
Radny Mateusz Leszczyński - albo firmę zmienić.
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nawet jeżeli przejdzie wniosek, zostanie oceniony,
przecież sytuacja taka, że to realizacja będzie w 2017 r.
Radna Ewa Szydłowska - realizacja tak?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, też nie wiemy jakie będą ceny materiałów, jakie będą
ceny usługi, jaka sytuacja na rynku będzie itd.
Radny Ignacy Janczuk- ale panie wójcie, my powinniśmy w tej chwili już wyjść z konkretem i
tak, robimy płaskie i nie dywagujemy które lepsze, po prostu, na razie sami nie mamy
konkretów albo tak, albo tak, albo nijak.
Radna Ewa Szydłowska - zaraz, tam jest możliwość różnych zrobienia, tak?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak Szanowni Państwo rozmawiałem w tym momencie
Radna Ewa Szydłowska - wiedzieliśmy od razu
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - przy tym pierwszym programie proszę
Państwa było tak, że tych pieniędzy wiadomo było
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ile
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - że było mało. Nam zależało na tym, żeby jak
najwięcej gospodarstw domowych w te panele słoneczne zaopatrzyć, no i dlatego tak
zdecydowaliśmy, co moim zdaniem jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
Radny Ignacy Janczuk – tak, bardzo.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - bardzo dobrym, bo mądrze podeszliśmy do
tego.
Radny Leszek Muszyński - i jeszcze do tego tematu była pula i było losowanie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak losowanie.
Radny Leszek Muszyński - chętnych było bardzo dużo.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak.
Radny Mateusz Leszczyński - ale można było zrobić tak jak w tamtym roku, płaskie panele
konkretnie, a nie tu próżniowe, tu fotowoltaikę zrobić i jeszcze. Skończyć ten program do
końca.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale to też nie jest do końca tak, bo skoro
mamy wybór, to człowiek jest
Radna Ewa Szydłowska- no właśnie
Radny Mateusz Leszczyński- ale to dlaczego firma przyjechała narobiła zamieszania w
gminie, ludzie nie wiedzą co powiedzieć, bo to kosztuje tyle, a może tyle, a może nie, no
może więcej.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy wiadome są konkrety takie, płaskie
będą najtańsze, próżniowe będą droższe, fotowoltaika będzie najdroższa.
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Radny Mateusz Leszczyński - tak zgadza się, tańsze ale ile. Zapłacą mieszkańcy za to. To
jest najgorsze
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie wiemy.
Radny Mateusz Leszczyński - że ludzie nie chcą, nie wiedzą.
Radny Ignacy Janczuk - bo na przykład mieszkańcy też otrzymali taką informację, że jak ktoś
się zapisze to wycofać się
Radny Mateusz Leszczyński - nie może
Radny Ignacy Janczuk- nie może, to też było takie po prostu i też ja mówię, na wsi nie ma
dużo pieniędzy, sporo ludzi boryka się z pewnymi problemami. Ja też takie same głosy
miałem co Mateusz, że załóżmy 2.000,00 zł, a 3.600,00 zł to już jest duża bariera.
Radny Mateusz Leszczyński - i każdy pyta dlaczego w tamtym roku było, a teraz jest
3.600,00 zł, to jest różnica.
Radny Tadeusz Ilczuk - ale chyba da się sprawdzić ile kosztują przykładowo te próżniowe,
jaka jest cena, a ile płaskie, ile dofinansowania będzie, to można by było mniej więcej
policzyć, a nie jakieś tam 3.600,00 zł, nie wiem skąd to się wzięło.
Radny Ignacy Janczuk – ta firma była nieprzygotowana, to jest tylko wina tej firmy. Ona
powinna zrobić kalkulację.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale ta firma nic z nami nie ma wspólnego.
Radny Mateusz Leszczyński - a to oni przyjechali po co?
Radny Tadeusz Ilczuk - oni zniechęcili ludzi.
Radny Mateusz Leszczyński - tak, to jest prawda co pan mówi.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- jak przewodnicząca mówiła, przecież idziemy na zasadzie
takiej, że jest prawo wyboru, bo tak jak mówię fotowoltaikę będziemy rozliczać do kilowata.
Wiadomo trudno mówić takie same opłaty 0,5kW za 4kW, poczeka pan ja skończę. Tak
samo zostawiliśmy, jest to możliwe do przeprowadzenia, zrobienia i zakładam, że będziemy
robić prawdopodobnie, czy zrobimy dwa rodzaje płaskich i dwa rodzaje próżniowych. Także
też jeżeli ktoś uzna
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale dwa rodzaje w sensie większe i
mniejsze?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, wielkości, na przykład zbiornik jeden na 300, drugi na
400 tak jak wyjdzie z urządzeń. Czyli ileś ludzi mówiło, że lepsze są próżniowe to próżniowe,
a ze względu na koszt i cenę płaskie są tańsze, dlatego nie zamykaliśmy, tłumaczyliśmy
ludziom i stąd zapisało się, okazuje się że więcej jeżeli była jakaś cena wyższa, bo Szanowni
Państwo, tak, na dzień opracowywania dokumentacji to jeszcze nie wiemy jaka będzie cena
końcowa. Cena końcowa będzie dopiero jak będzie przetarg, wtedy będzie można
powiedzieć, proszę?
Radna Ewa Szydłowska- jeszcze nie wiadomo, czy to przejdzie tak samo
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- czy w ogóle przejdzie, tak
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Radna Ewa Szydłowska - ja słyszałam o tym, że są małe środki na te drogi, ja się
spodziewałam, tego, że tak będzie. Tak samo słyszałam, że bardzo dużo osób teraz chce
skorzystać, a robiliśmy w partnerstwie z jakąś gminą?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.
Radna Ewa Szydłowska - z jaką?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Dobre, Jakubów, będziemy uchwałę podejmować, tak żeby
były punkty
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy ja uważam, też że to naprawdę
robimy jak trzeba i dlatego prosiłam, żeby dzwonić i ludzi informować, że nie będzie taka
cena na pewno, bo my nie wiemy jaka, bo będą mieli pretensje i będą mieli rację.
Radny Mateusz Leszczyński - ale ludzie też nie wiedzą.
Radny Leszek Muszyński - ale to też trzeba zrozumieć, że człowiek podchodzi do
realizowania jakiegoś zadania nie wiedząc ile to kosztuje
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – tak.
Radny Leszek Muszyński - bo nikt nie wejdzie do realizacji bez kosztów.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a z drugiej strony to co Ignacy mówi, jeżeli
my nazbieramy chętnych jakąś pulę i złożymy na to wniosek, to też trzeb się trzymać
Radny Mateusz Leszczyński - ale pani Elwiro skoro mieszkańcy nie wiedzą ile to będzie
kosztować, to jak oni mogą w to wchodzić? Oni się powstrzymują od tego.
Radna Ewa Szydłowska - a no właśnie, to są piękne te fundusze
Radny Mateusz Leszczyński - bo ludzie nie wiedzą, a bo mówią będzie 2.000,00 zł, a później
okaże się że 4.000,00 zł i co wtedy ludziom powiecie?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja myślę, że w tym całym złu, które się
zrobiło, to lepiej, że jest powiedziane że 3.600,00 zł, a nie 2.000,00 zł, bo do dołu lepiej jest
niż do góry.
Radny Mateusz Leszczyński - to się zgadza, tylko że dużo ludzi się wycofało i każdy pyta, że
w tamtym roku dwa, a teraz 3.600,00 zł i ja nie wiem co mam im powiedzieć.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy dużo się nie wycofało, bo wójt jaką
liczbę podawał?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 222 w tej chwili jest zapisanych osób.
Radna Zofia Marczuk - wszystkich?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.
Radna Ewa Szydłowska - ile?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - 222.
Radny Ignacy Janczuk - a było wcześniej ponad 400.
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - było, 400 z czego 100 zrobiliśmy, to 100
zostało.
Radny Mateusz Leszczyński - się wycofało
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale jak dzisiaj wchodziłam do gminy to
wchodził pan, który też mówił, że przyszedł zapisać się na solary jeszcze. Ludzie się jeszcze
zapisują, także to jeszcze wszystko ruchome, dopóki nie będzie ogłoszenia o naborze
wniosków
Radna Ewa Szydłowska - a ludzie pytają czy w tym roku palić w piecu dalej.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – mają palić.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na pewno, dalej trzeba w piecu palić, wodę grzać, bo jeżeli
nabór będzie w III kwartale zamknięty Szanowni Państwo, to realizacja tak jak z tych
programów to jest praktycznie 2018, to trzeba będzie w 2017 robić, a w 2018 rozliczać.
Radna Ewa Szydłowska - ale z tego co słyszałam, że się gminy rzuciły na te programy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, Szanowni Państwo, gminy piszą z naszego powiatu i z
całego województwa, powiem Państwu więcej.
Radna Ewa Szydłowska - zaraz, Łosice tak?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - gminy piszą i wszyscy idą w partnerstwach tak, żeby mieć
po prostu silniejszą pozycję
Radny Mateusz Leszczyński - moim zdaniem, to ta firma narobiła chaosu i ludzi zniechęciła,
taka jest moja opinia.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy ja proponuję tak, żeby zakończyć
temat.
Radna Ewa Szydłowska - nie możemy brać odpowiedzialności za firmę.
Radny Mateusz Leszczyński - ale oni sami nie wiedzieli.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja proponuję, żeby zamknąć temat i jeżeli się
okaże, że już jest nabór wniosków to wtedy jeszcze raz zorganizujemy jakieś spotkanie, tylko
konkretniej
Radny Mateusz Leszczyński - trzeba konkretnie wiedzieć jakie dofinansowanie.
Radny Ignacy Janczuk - konkrety trzeba postawić, jakie solary
Radny Mateusz Leszczyński - ile, za ile są?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to już będzie konkretniej.
Radny Ignacy Janczuk - i jakie jest dofinansowanie, to się da przecież wyliczyć.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – z małymi widełkami.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mogę?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę bardzo panie wójcie.
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to znaczy ja to wszystko mówiłem odnośnie tego
Radna Ewa Szydłowska - czyli tak, droga w Koszelówce kiedy?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to znaczy droga, już umowa będzie podpisana i 140 trzeba
będzie ogłaszać przetarg no to potrwa, może z półtora miesiąca.
Radny Mateusz Leszczyński - na przetarg?
Radna Ewa Szydłowska - czyli co?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak
Radna Ewa Szydłowska- sierpień, wrzesień
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - teraz to gdzieś tam w drugiej połowie lipca, powinniśmy
wyłonić wykonawcę.
Radny Ignacy Janczuk - a razem tam jeszcze miały być realizowane takie jak ta droga do
Halinki, miała być robiona z funduszy własnych.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, jest to w pamięci
Radny Mateusz Leszczyński – trzeba wszystkie drogi nakryć, w gminie betonówki. U nas już
się sypie.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to tak, wójt wszystko?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, dziękuję bardzo.
Ad.pkt.5.p.p. Raport kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej
Kornicy z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kornica w 2015 r. W/w raport
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - zapoznaliście się Państwo z materiałami.
Czy są jakieś pytania? Jeżeli jest potrzeba to poprosimy panią kierownik.
Radna Ewa Szydłowska – macie pytanie, nie? To idziemy dalej.
Ad.pkt.6.p.p. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej. W/w ocena stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - też pani Jerzman nam przedstawiła. Czy
jakieś pytania dotyczące tego materiału macie Państwo?
Radna Ewa Szydłowska - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej bardzo dobrze tutaj
funkcjonuje.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - następny punkt, nie ma pani Ani
Radna Ewa Szydłowska - a czemu nie ma pani Ani?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - w kasie jest zajęta, ale mówi że dojdzie. Ja
proponuje przesunąć i przejść dalej.
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Radny Ignacy Janczuk - ale numery nie będą nam pasować.
Radny Mateusz Leszczyński - podjęcie uchwał teraz powinno być, może na panią Anię
poczekajmy.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - w takim razie ja proponuję 5 minut przerwy.
PRZERWA
PO PRZERWIE
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara
Kornica na lata 2016-2019.
Skarbik Gminy Anna Blondyk - na ostatnich komisjach uchwała w sprawie zmian w WPF
Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019 została omówiona. Tam zakwestionowaliście
Państwo zapis włączenia do WPF inwestycji termomodernizacji ZPPO, stąd też zadanie to
niejako zostało usunięte z WPF Gminy Stara Kornica i nie ma tego zapisu. Natomiast
pozostałe zapisy są takie jak były poprzednio, włączono jedynie do roku 2017 do dochodów
kwotę 2.201.751,00 zł z tytułu środków, które wpływają na świadczenia wychowawcze, bo
poprzednim razem włączyliśmy do budżetu, i teraz musimy do WPF ująć zarówno po stronie
dochodów jak i po stronie wydatków. To jest zadanie nowe, które weszło w roku 2016,
świadczenia wychowawcze, czyli te 500+, i stąd też, one muszą być włączone również po
stronie zarówno dochodów, jako dotacja, jak i wydatków, jako wydatek na te świadczenia
wychowawcze. Natomiast pozostałe kwoty nie ulegają zmianie. Także tutaj z zadań
majątkowych został włączony plan na zakup kosiarki do ZPPO 15.000,00 zł, opracowanie
programu rewitalizacji Gminy Stara Kornica na lata 2016-2022 kwota 30.000,00 zł,
utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Wygnankach 24.270,14 zł. Nie było w poprzednich
materiałach 1.300,00 zł na Popławy, ponieważ ten wniosek wpłynął tak jakby później. I tutaj
1.300,00 zł również zostało włączone, natomiast pozostałe kwoty nie ulegają zmianie, czyli
tak jak było przedstawiane na komisjach. Zwiększone są dochody bieżące o kwotę
192.046,00 zł i one wynikają z przyznanych dotacji na oświatę, na zakup książek, na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. I 163.030,00 zł
dotacja do wychowania przedszkolnego, to co nam Państwo dokłada. Natomiast pozostałe
kwoty nie uległy zmianie, mówię i tych dotacjach dla przypomnienia, bo one nie uległy
zmianie, także są nadal takie same, dotacja do wychowania przedszkolnego i dotacja na
książki. Czy są jakieś pytania do zmian w WPF?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie wiedzę.
Radna Ewa Szydłowska - czyli, to jest z tym co omawiane było na komisji, to tylko jest ta
zmiana.
Skarbik Gminy Anna Blondyk - dołożone 1.300,00 zł do świetlicy w Popławach, zgodnie z
wnioskiem, Wygnanki już były na komisjach, natomiast Popław nie było i usunięty jest zapis
z roku 2017 termomodernizacja ZPPO, natomiast pozostałe kwoty są takie same.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy są jeszcze jakieś pytania?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała uchwałę XXVII/108/2016 w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
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Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było
10, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016r.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - w zmianach w budżecie na 2016 r. wszystko jest to samo,
dodane tylko 1.300,00 zł do świetlicy w Popławach, natomiast pozostałe kwoty macie
Państwo, najlepiej wziąć uzasadnienie do uchwały tam jest szczegółowo rozpisane na
podstawie jakiej dotacji wprowadzamy zmiany w dochodach i później następnie tak jak już
kilkakrotnie mówiłam, to co otrzymujemy dotację na zadania zlecone, czy własne, ale to są
dotacje docelowe, one wskazują na co mamy wyłożyć po stronie wydatków.
Radny Mateusz Leszczyński - a ja mam pytanie takie do tego, bo tu jest zapis, chodzi o
straże pożarne, zakup usług pozostałych na 31.000,00 zł na co ta kwota, na usługi
pozostałe? O co tu chodzi?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - w strażach tak?
Radny Mateusz Leszczyński – tak.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - już mówię 36.270,14 zł, to będzie tak obejmowało: zakup
krzeseł do OSP Nowa Kornica 8.000,00 zł; zakup żywności na spotkanie integracyjne.
Radny Mateusz Leszczyński - a to chodzi o remizy?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - tak, 4.000,00 zł i utwardzenie placu przed strażnicą OSP w
Wygnankach zgodnie z wnioskiem 24.278,14 zł. Natomiast tutaj w dziale 801 tak jak
wskazanie było, czyli jak przyszła dotacja tak samo ją wkładamy na to poszczególne
zadania. Tak jak mówiłam już na komisjach, w każdym niemal dziale, gdzie są pracownicy i
rozdziale weryfikacja naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są też tutaj
zmiany. Korekta naliczeń polega na tym, że w niektórych rozdziałach należało zwiększyć
odpis, natomiast w niektórych rozdziałach zmniejszyć do faktycznego zatrudnienia.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś pytania macie Państwo?
Radny Leszek Muszyński - znaczy jeszcze, bo w 2016 r. było panie wójcie odnośnie tej, co
na komisji rozmawialiśmy, zakupu tej kosiarki, bo za chwilę się skończy
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, ja mówiłem jest, poszło, ogłoszone, także
Radny Leszek Muszyński - a temat jest już realizowany?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, już zostało ogłoszone, procedura ogłoszona, nie wiem
14 dni, także czekamy 14 dni.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dobrze, czy jeszcze jakieś pytania? To w
takim bądź razie przystępujemy do głosowania.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała uchwałę XXVII/109/2016 w sprawie zmiany w
budżecie gminy na 2016 r.
Radny Ignacy Janczuk - ja jeszcze bym chciał o coś zapytać.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę bardzo.
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Radny Ignacy Janczuk - bo pani Aniu ostatnio byłą włączona ta inwestycja na 3.100.000,00
zł i deficyt był 104.000,00 zł, teraz ona jest wyjęta i ten deficyt dalej jest, i nie bardzo to jakoś
ogarniam.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - dobrze, już mówię, ona w uchwale budżetowej, w zmianach
budżetowych nie była ujęta.
Radny Ignacy Janczuk - aha, rozumiem, to w wieloletniej było?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - tak, w wieloletniej w przedsięwzięciach, ponieważ wydatek
3.000.000,00 zł to nie dotyczył roku 2016 tylko 2017, z przedsięwzięć został usunięty, nie
macie Państwo w przedsięwzięciach, natomiast tutaj deficyt to wynika z tego, że trochę
więcej rozdysponowaliśmy niż dostaliśmy.
Radny Ignacy Janczuk - i jeszcze następne miałbym pytanie, bo my tak jakby od początku
roku nie jesteśmy świadomi jaką nadwyżką zamknęliśmy poprzedni rok właśnie i
chcielibyśmy się jakoś dowiedzieć jak to jest z tą nadwyżką?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - Państwo w otrzymanych materiałach sprawozdawczych na
stronie 3, rok 2015 zamknięto deficytem budżetowym, czyli niedoborem w kwocie
1.116.875,34 zł, planowany był 2.778.890,90 i nadwyżka budżetowa, bo rok 2015 zamykamy
deficytem w takiej wysokości. Natomiast mamy nadwyżkę budżetową, która się ciągnie z lat
ubiegłych, czyli ta nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, bo tam mieliśmy 2.982.888,72 zł
macie to Państwo w bilansach budżetowych, bilansach z wykonania budżetu, umniejsza nam
to ten deficyt 1.116.875,34 zł i pozostaje nam 1.866.013,38 zł, to są zapisy z bilansu, z
wykonania budżetu, tak jak weźmiecie Państwo bilans, być może nie macie dzisiaj ze sobą
materiałów tych, ale z tego bilansu wynika, aktywa netto budżetu to jest właśnie ta
nadwyżka, która nam pozostaje.
Radny Ignacy Janczuk - zrozumieć dokładnie, to ona już w tej chwili tak jakby jest
rozdysponowana w tym budżecie, tak?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - nie, z tej nadwyżki rozdysponowane jest 104.587 to co tutaj
w tej uchwale deficyt, tak zwany ten deficyt budżetowy.
Radny Ignacy Janczuk - rzeczywistych pieniędzy jest w granicach milion sześćset z
kawałkiem
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - tak, to jest w załączniku przychody i rozchody budżetu
gminy, to jest załącznik nr 3 do zmian budżetowych i tutaj też właśnie z tego załącznika
deficyt i z czego on został pokryty. Natomiast czysta nadwyżka, to jest bilans z wykonania
budżetu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego i to jest pozycja 2, aktywa netto
budżetu, to nam zostaje.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś pytania?
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było
10, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
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opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Stara Kornica.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dostaliśmy do tego załącznik i uzasadnienie,
Państwo zapoznawaliście się z tym, czy chciałby pan coś jeszcze dodać do tego?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, znaczy tylko w dwóch słowach. Poprzednio
rozporządzenie mówiło, że odnośnie nieczystości stałych było nieuregulowane, dlatego
dostosowaliśmy tylko zarządzeniem z załącznikiem do uchwały jakie powinien spełniać
przedsiębiorca warunki, jeżeli dokonuje na naszym terenie odbioru nieczystości płynnych,
czyli mówiąc krótko, jeżeli chodzi jak firmy wewnętrzne dokonują odbioru nieczystości
stałych.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a ja mam pytanie, czy faktycznie są u nas
firmy które odbierają?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to znaczy generalnie na 90% to są osoby, które mają
szamba, czy przydomówki to odbiera nasz samochód, może jakieś pojedyncze przypadki są,
że przedsiębiorca
Radna Ewa Szydłowska - zaraz, ale przecież KOM-GAZ wykonuje takie?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - co wykonuje? KOM-GAZ już nie wykonuje, śmieci już nie
odbiera.
Radna Ewa Szydłowska - ale te nieczystości, nie?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- może i KOM-GAZ przyjechać, może i przyjechać firma
prywatna, ale z tego co wiem, to jak spisywane są informacje i przekazywane do wójta, to
dużo do opróżniania szamb jeździ nasz pracownik, naszym samochodem.
Radna Ewa Szydłowska- no ale zaraz, ale mi się wydaje, że pani Adrianna mówiła mi, że się
starał o pozwolenie, tak?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to znaczy rejestrował się jako przedsiębiorca, który może
na terenie naszej gminy takie usługi wykonywać.
Radna Ewa Szydłowska - to, na czym to polega, taki przedsiębiorca składa wniosek o
pozwolenie
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - inaczej odpowiem
Radna Ewa Szydłowska - rejestruje się?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, musi się w gminie zarejestrować wcześniej, że chce
świadczyć na terenie gminy. Takie usługi czy to odpadów komunalnych stałych, czy
odpadów komunalnych ciekłych.
Radna Ewa Szydłowska - i na chwilę obecną to ile jest takich?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie powiem pani ile złożyło, KOM-GAZ może i pytał. Nawet
były wprowadzone do rejestru wewnętrznego. A zarządzenie do uchwały mówi jakie warunki
musi spełnić, aby takie usługi na terenie naszej gminy mógł świadczyć.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy jakieś pytania jeszcze?
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Radna Ewa Szydłowska - a potem, jeżeli ktoś się zgłosi do gminy, o wywóz takich
nieczystości, to kto jedzie?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale do gminy?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, on się zgłasza bezpośrednio do gospodarza,
przykładowo pana x, jedzie, odbiera, ale tak jak mówi załącznik i wymogi, musi spełnić te
wymogi. Może wziąć, ale musi odwieźć te śmieci na oczyszczalnie, która w swoim zakresie
ma prawo przyjmować odpady z beczkowozu.
Radna Ewa Szydłowska - czyli co, każdy taki podmiot to będzie konkurencja dla gminy?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.
Radny Ignacy Janczuk - to znaczy konkurencja to nie będzie żadna, bo nie jest w stanie cen
naszych podważyć, po prostu.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale w zasadzie tak.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w zasadzie jest konkurencją, tylko musi przyjechać z
daleko to po pierwsze, po drugie jak przyjeżdżają i wyrzucają u nas, albo wiozą do siebie,
przykładowo mówię, brał KOM-GAZ gdzieś tam na terenie naszej gminy, opróżnił szambo, to
on nie musi wieźć do naszej oczyszczalni, bo oni mają własne i mają z opcją taką, że mogą
przyjmować do oczyszczalni nieczystości z beczkowozu. A tak jak pisze w instrukcji tutaj i w
załączniku, on musi z beczkowozu zdać do miejsca.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to wszystko musi się odbywać zgodnie z
prawem.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.
Radny Leszek Muszyński - ale on z nami nie musi mieć umowy, porozumienia?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, wystarczy, że się zarejestruje, że chce na terenie
gminy świadczyć takie usługi.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - Leszek ma rację, ale gdyby chciał do naszej
oczyszczalni sprzedawać, nie wiem jak to powiedzieć, to musi mieć z nami umowę.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, jeżeli on przyjedzie, nawet ten KOMGAZ, bo są na rynku prywatne firmy, ich jest dużo i które opróżniają szamba, i jeżeli zechce
przywieźć do naszej oczyszczalni, to my przyjmiemy. Jest ustalona odpłatność z m 3 za
przyjęcie nieczystości na naszą oczyszczalnię.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy my uchwalamy ponieważ musimy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, tam się zmienił
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - zmieniło się i nie mamy wyjścia, a jeżeli ktoś
będzie chciał tak pracować to będzie mógł, my nie mamy prawa mu zabronić.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie mamy prawa zabronić i mówię, ale na dzień dzisiejszy
90% robią to nasi mieszkańcy
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dobrze, czy jeszcze jakieś pytania są co do
tej uchwały?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę w sprawie wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Stara Kornica.
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było
10, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Stara Kornica.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę w sprawie przedłużenia
obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Kornica.
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było
10, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę Państwa ponieważ odkładamy te
skargi, a mamy jeszcze do podjęcia dwie uchwały, więc czy te uchwały też odkładamy, czy
zmieniamy numerację?
Radny Ignacy Janczuk - nie, zmieniamy numerację.
Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kornica
przeprowadzenia kontroli wyjazdów służbowych Wójta Gminy Stara Kornica w roku
2015.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ona w tej chwili będzie 112.
Radna Ewa Szydłowska - no właśnie ja tutaj mam, w zasadzie to pytanie do pani mecenas,
ta podstawa prawna, artykuł 18a i statut naszej gminy 61, dlaczego to musi być uchwałą? W
zasadzie Komisja Rewizyjna, do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola wójta,
dlaczego my mamy to uchwałą podejmować?
Radca Prawny Eliza Rączka - w zasadzie Komisja Rewizyjna jest organem pomocniczym.
Kontrola wójta leży po stronie rady, natomiast komisja jest organem pomocniczym i ona
sama nie może decydować, czy podejmować decyzji, które odbiegają od planu ogłoszonego,
który jest zaplanowany przez radę. Więc jeżeli tego nie ma w planie rocznym, to sama
komisja tego nie może zrobić, ona może po podjęciu uchwały przez radę otrzymać zlecenie
przeprowadzenia danej kontroli, i to wynika między innymi ze statutu z artykułu 63, który
brzmi: „Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy ustalonego przez
Radę. Rada podejmuje decyzje o przeprowadzeniu kontroli w głosowaniu, jednocześnie
określa, tematykę, zakres i termin przeprowadzenia kontroli”. Rozumiem te dokumenty, które
otrzymałam, nie są zawarte w planie rocznym prac komisji, a zatem rada musi podjąć
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odrębne decyzje, ponieważ jest to odrębna uchwała, ponieważ to jest organ kolegialny i w tej
uchwale należy dokładnie określić zakres, tematykę i termin przeprowadzenia danej kontroli.
Radna Ewa Szydłowska - dobrze, ale ten punkt drugi paragrafu 63 statutu, to nie odnosi się,
że rada podejmuje podczas głosowania, czyli Komisja Rewizyjna przedstawia ten plan
kontroli, a następne w drodze
Radca Prawny Eliza Rączka - komisja nie może podjąć decyzji, jeżeli nie ma zlecenia od
Radna Ewa Szydłowska - dobrze, ale mi chodzi szczególnie o ten paragraf w statucie, te
dwa punkty, to odnoszą się do planu Komisji Rewizyjnej dotyczącej kontroli
Radca Prawny Eliza Rączka - do planu odnosi się punkt pierwszy, natomiast punkt drugi
odnosi się do takich zwykłych kontroli zleconych bezpośrednio przez radę poza planem.
Radny Ignacy Janczuk - to znaczy, że niektóre kontrole będą mogły się odbywać bez
uchwały, a niektóre poprzez uchwałę.
Radny Leszek Muszyński - jeżeli są zapisane w planie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w planie pracy komisji.
Radca Prawny Eliza Rączka - zapisane w planie, który również został podjęty przez radę, no
to nie trzeba już dodatkowej kontroli, bo w planie rocznym komisja ma zaplanowane kontrole,
natomiast jeśli w toku pojawia się jakaś dodatkowa kontrola, którą rada chce zlecić komisji to
podejmuje uchwałę, określa zakres kontroli, określa termin, tematykę, i wtedy po podjęciu tej
uchwały komisja przystępuje do pracy.
Radna Ewa Szydłowska - a w ustawie o samorządzie, który to będzie paragraf?
Radca Prawny Eliza Rączka - ustawa o samorządzie wskazuje, że statut określa działanie
organów poszczególnych gmin, natomiast jest tam ogólny, że ustawodawca pozostawił w
dyspozycji już wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, już pozostawienie sobie
zasad obowiązywania organów w statucie. Państwo macie statut taki, więc te paragrafy
Radna Ewa Szydłowska - wie pani co? Bo ja się pytałam w innych gminach i nie wiem, czy to
jest taka interpretacja tutaj, bo w innych gminach nie ma.
Radca Prawny Eliza Rączka - wie pani każda gmina może mieć inny statut.
Radny Ignacy Janczuk - czyli, tak na przyszłość jeżeli będziemy ustalać następny plan pracy
komisji, to musimy zawrzeć tak jakby na zapas pewne kontrole.
Radca Prawny Eliza Rączka – nie muszą Państwo. Kontrola może być przeprowadzona na
podstawie podjętej uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - żebyśmy nie musieli podejmować uchwały,
musi być ujęte w planie pracy.
Radny Ignacy Janczuk - jest jakiś problem załóżmy i część radnych chciałaby przeprowadzić
tą kontrolę, bo przecież uważam, że to wszystko powinno być jawne, ale załóżmy nie ma tej
większości w radzie, czyli automatycznie żadnej kontroli poważnej przeprowadzić nie można.
Radna Ewa Szydłowska – i to jest złamanie.
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Radca Prawny Eliza Rączka – jak radni głosują, to ja nie będę odpowiadać. Rada podejmuje
decyzje określone w statucie, ponieważ jest organem kolegialnym i podejmuje w formie
uchwał, więc tutaj, żeby przeprowadzić jakąś dodatkową kontrolę poza tymi, które są
określone w planie pracy, to jest konieczna uchwała.
Radna Ewa Szydłowska - no, ale dlaczego nie ma o przeprowadzeniu dodatkowej kontroli
tylko o przeprowadzeniu kontroli? Ja nie wiem, mi się wydaje, że to jest jakaś interpretacja i
to jest dosyć ogólne, rada podejmuje decyzje, to jest w tym samym paragrafie. Komisja
Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy uchwalonego przez radę i rada
podejmuje decyzje o przeprowadzeniu kontroli w głosowaniu. Jednocześnie określa
tematykę, zakres i termin kontroli.
Radny Ignacy Janczuk - to jest tak jakby zaprzeczenie samorządności.
Radna Ewa Szydłowska - tak.
Radca Prawny Eliza Rączka - ale jakie zaprzeczenie skoro samorządność polega na tym, że
radni podejmują decyzje w formie uchwały i właśnie na tym to polega.
Radny Mateusz Leszczyński - ale jeśli nie będzie większości radnych w głosowaniu, to
będzie kontrola, czy nie będzie jej można zrobić?
Radca Prawny Eliza Rączka - jeżeli nie zostanie podjęta uchwała na podstawie której
komisja dostanie zlecenie przeprowadzenia kontroli, to znaczy większość, mamy demokrację
nie chce tej kontroli, wobec tego jej nie będzie, a jeżeli będzie większość, czy demokracja
jest, samorządność, większość chce kontroli, i będzie ona przeprowadzona.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś pytania?
Radny Ignacy Janczuk - jeszcze może chwilkę się zastanowimy, pomyślimy nad tym.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę bardzo.
Radny Ignacy Janczuk - znaczy nie, tak jakby na przyszłość musimy zawrzeć w następnym
roku kilka kontroli tak jakby na zapas.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale musimy?
Radca Prawny Eliza Rączka – nie.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale możemy.
Radna Ewa Szydłowska - albo musimy zmienić paragraf w statucie.
Radny Ignacy Janczuk - zmienić paragraf, tak nie może być, żeby załóżmy
Radny Mateusz Leszczyński - większością głosów podejmować.
Radny Ignacy Janczuk - bo czasami decyzja nawet jednej osoby, uwaga, czy zastrzeżenie
ma być prawo do sprawdzenia tego.
Radna Ewa Szydłowska - nie, bo to wyklucza, tak jak jest nas 15, czyli załóżmy decyzja 7
osób to uważam, że jest bardzo dużo, będzie odrzucona, prawda?
Radny Mateusz Leszczyński - czyli, trzeba zmienić statut
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale to tak w każdym jednym, znaczy jak we
wszystkim nad czym głosujemy.
Radny Mateusz Leszczyński – tu powinno być wszystko jawne.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – każda uchwała może być odrzucona.
Radny Mateusz Leszczyński - wszystkie papiery muszą być jawne i wyjazdy.
Radny Ignacy Janczuk - to proszę nam doradzić jak to można zrobić, żeby po prostu Komisja
Rewizyjna miała prawo
Radca Prawny Eliza Rączka - na dzień dzisiejszy inaczej się nie da zrobić.
Radny Ignacy Janczuk - no ale jak tu koleżanka mówi, jeśli zostanie zmieniony statut, to
będzie można?
Radca Prawny Eliza Rączka - jeśli Państwo zaproponujecie zmiany statutu, to wtedy będzie
inne procedowanie, trudno mi jest odnosić się do jakiś zmian, które nie są sprecyzowane w
tym momencie.
Radny Mateusz Leszczyński - to musimy zmienić statut wychodzi na to, że jak będzie chciało
5 osób sprawdzić, a reszta nie będzie chciała, to trzeba zmienić statut
Radca Prawny Eliza Rączka - w formie uchwały, to są normalne zasady demokracji.
Radny Ignacy Janczuk - nie no tak, ale na przykład ja się staram zrozumieć i chciałbym żeby
pani radca też nas zrozumiała.
Radca Prawny Eliza Rączka – ja też rozumiem.
Radny Mateusz Leszczyński – po prostu trzeba zmienić statut.
Radca Prawny Eliza Rączka – ustawodawca zezwolił jednostkom samorządu terytorialnego
w ramach ustawy statut kształtować jak dana jednostka sobie życzy i jeżeli Państwo chcecie
sobie zmienić, można zaproponować jakieś zmiany i wtedy będzie inne brzmienie. Nie mogę
się odnieść w tym momencie, czy to będzie zgodne z ustawą czy nie, ponieważ nie wiem,
jaka one będzie, więc ja w dniu dzisiejszym pracuje na statucie, który jest.
Radny Mateusz Leszczyński - znaczy tak, trzeba by było złożyć wniosek o zmianę statutu i
trzeba przyjąć uchwałą, z tego co dobrze rozumiem.
Radny Ignacy Janczuk - bo my byśmy chcieli żeby po prostu, żeby kontrola była swobodna,
bo przecież jeśli nie ma problemu to komisja stwierdza, że problemu nie ma, a jeśli jest to on
jest.
Radny Leszek Muszyński - to tak jak pani mówi.
Radny Ignacy Janczuk - no zgoda, ale
Radny Mateusz Leszczyński - głos większości
Radny Leszek Muszyński - musi być demokracja tak czy inaczej
Radny Ignacy Janczuk- nie, nie
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Radny Leszek Muszyński – przy zmianie statutu też musi być demokracja, jeżeli nie będzie
przegłosowane, to wraz to nie wejdzie.
Radny Mateusz Leszczyński - to trzeba złożyć wniosek o zmianę statutu.
Radny Leszek Muszyński - i co, z mniejszością? Jeżeli statutu nie przegłosujemy
większością, to wraz nie wejdzie, no musi statut też przegłosować większością głosów, jeżeli
to nie przegłosujemy większością, wniosek nie przejdzie.
Radny Mateusz Leszczyński - to zaraz sprawdzimy, wniosek złożymy i zobaczymy czy
przejdzie, czy nie.
Radny Ignacy Janczuk - nie chwileczkę, spokojnie, mamy czas możemy sobie porozmawiać.
Radny Mateusz Leszczyński- bo tak wygląda na to, to też jest trochę dziwnie
Radny Ignacy Janczuk - zasadą Komisji Rewizyjnej, wszędzie, każdej instytucji to jest tak
jakby instrument kontrolny każdego działu i każdej sytuacji, a tu jest tak jakby poprzez ten
nasz zapis jesteśmy ograniczeni w tym działaniu, no czy nie jest tak?
Radca Prawny Eliza Rączka - władza większości, tak? Jeśli większość ustanowi kontrolę,
jeśli Państwo uważacie, że powinno być wprowadzone na przykład zlecenie kontroli na
wniosek kilku, podać jakąś liczbę, być może jest to zgodnie z prawem, na dzień dzisiejszy
nie sprawdzałam, musiałabym sprawdzić i wtedy można zmienić statut. Tutaj Państwo macie
dowolność w ramach działania przepisów obowiązującego prawa, tak ustawodawca zezwolił
na statut, kształtowanie statutu poszczególnym jednostkom.
Radny Mateusz Leszczyński - trzeba po prostu złożyć wniosek o zmianę statutu i poddać
pod głosowanie, inaczej się nie da.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy jeszcze jakieś pytania macie
Państwo?
Radny Ignacy Janczuk - moje stanowisko jest bardzo jasne, że tu jest ograniczenie kontrolne
naszej gminy. W mojej ocenie, to jest dość poważne ograniczenie funkcji kontrolnej.
Radca Prawny Eliza Rączka - ale Państwo sami sobie uchwalaliście tą uchwałę, statut teraz
po prostu trzeba zmodyfikować, ale to jest normalna rzecz, statut może być zmodyfikowany,
ja nie widzę problemu żadnego, po prostu na dzień dzisiejszy obowiązuje taki.
Radna Ewa Szydłowska - dobrze tą uchwałę przyjmijmy, my modyfikujemy statut.
Radny Mateusz Leszczyński - wiosek po prostu o zmianę statutu trzeba złożyć i tyle.
Radny Ignacy Janczuk - tylko tutaj jeśli chodzi jeszcze o ten zapis, bo tu jest tak w paragrafie
zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kornica przeprowadzenie kontroli wyjazdów
służbowych Wójta Gminy Stara Kornica w 2015 r. w szczególności w zakresie liczby,
poniesionych kosztów oraz ich celowości. To tutaj tak jakby wszystko musi być w tej uchwale
zawarte co ma być sprawdzone, prawda. Ja bym chciał żeby to też było porównane w
stosunku do rejestru wyjazdów, a więc wszystkie te uchwały i nie wiem, żeby to komisja
miała do wglądu, żeby to zostało przygotowane przez pracowników, coś w tym stylu. Ja nie
wiem, może ciężko trochę się wysławiam. Chciałbym, żeby było też odniesienie do rejestru
wyjazdów służbowych, taki jest w gminie?
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Radny Leszek Muszyński - no tak, ale ja nie wiem ile tych wyjazdów było w 2015 r., no ale mi
się wydaje, że Komisja Rewizyjna nie będzie każdego wyjazdu opisywała, to może w inny
sposób, procentowo zbadać, że wyjazdów powiedzmy było 66, z tego poddano próbie
badania 5%, 8%, to komisja ustali i w ten sposób wyjść z tego tematu, bo nie sposób
wszystkie wyjazdy sprawdzić i zadawać pytanie o celowość. Może sprawdzić powiedzmy
komisja ile tych najwięcej było gdzieś tam do jednego źródła i poprosić o wyjaśnienie
celowości. No przecież nie sposób dzisiaj każdego wyjazdu
Radny Ignacy Janczuk - to znaczy ich tak dużo nie ma w ciągu roku.
Radny Leszek Muszyński - ja nie wiem, bo ja tego nie badałem, ale jeżeli tych wyjazdów jest
dużo, to ogrom czasu trzeba.
Radny Ignacy Janczuk - to znaczy my byśmy chcieli żeby właśnie było do jakich instytucji.
Radny Leszek Muszyński - to ja tak myślałem nad tym.
Radny Ignacy Janczuk - dlatego wybraliśmy tylko ten rok, a nie cały jakiś tam czas, żeby ten
program ograniczyć, bo my nie wystąpiliśmy o przygotowanie od początku kadencji, czy z
pięciu lat, tylko wystąpiliśmy z jednego roku i uważam, że ich nie powinno być aż tak
strasznie dużo. Nam zależało, żeby było tak czy jest rejestr, ile jest w rejestrze i ile jest
faktycznie, załóżmy Urząd Wojewódzki ten dzień i załóżmy następny Urząd Marszałkowski
ten i ten dzień, czy departament jakiś tam inny. Bo chcielibyśmy obraz, gdzie było w tym
2015 r. jeżdżone każdej delegacji, tylko z jednego roku, nie więcej, bo nie będziemy drążyć
lat nie wiadomo jakich.
Radny Leszek Muszyński - mi się wydaje tak jak mówiłem na początku, że postaramy się to
zbić, że powiedzmy do Urzędu Marszałkowskiego było wyjazdów, nie wiem 13, czy 17 no i
zapytamy o ileś tam celowości, nie wiem czy w tej kwestii nawet wójt pamięta, że wyjechał 2
stycznia, czy 7 stycznia o celowość, to jest trudne do przyjęcia.
Radny Ignacy Janczuk - to znaczy teraz Leszek co dokonujesz nie daje nic w sumie.
Radny Leszek Muszyński - no da nam ilość wyjazdów służbowych i że tak powiem cel.
Radny Ignacy Janczuk - no zgoda, ale może być tak załóżmy wyrywkowo spróbujecie 5%,
czy 10%, czyli załóżmy co 10 wyjazd, ale być może będzie dzisiaj wyjazd do Urzędu
Marszałkowskiego, jutro wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego, pojutrze wyjazd do Urzędu
Wojewódzkiego, tak może być, ja wcale nie mówię, że tak jest, ale tak zakładamy, wy tylko
łapiecie powiedzmy wyjazd ten i tylko dziesiątą i następną.
Radny Leszek Muszyński - my to zbilansujemy ile wyjazdów było do Urzędu
Marszałkowskiego, ile było wyjazdów gdzie indziej, podamy liczbę wyjazdów, bo mówię nie
sposób jest określić każdej delegacji celowości, ja nie analizowałem tej sprawy jeszcze, nie
widziałem.
Radny Ignacy Janczuk - tylko chciałbym, żebyśmy po prostu przeprowadzili, żebyśmy mieli
jakiś obraz troszeczkę.
Radny Leszek Muszyński - tak i myślę, że taki powstanie.
Radny Ignacy Janczuk - wyrywkowy jednego roku z tej działalności.
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Radny Leszek Muszyński – i myślę, że taki powstanie, na pewno nie będzie się komisja
zajmować w 100% rozpatrywaniem delegacji, bo to jest według mnie temat nie do
rozpatrzenia ile tych delegacji jest 30, a jeżeli ich jest ponad 100, jeżeli jest 30 to tak, ale
jeżeli jest ich bardzo dużo, to ja nie widzę innej możliwości, nie wiem ile jest.
Radna Zofia Marczuk - jest kontrolka wyjazdu, ale dokąd tylko, a cel?
Radny Leszek Muszyński - u nas się pisze w mojej firmie cel sprawy produkcyjne i pisze się
cel sprawy produkcyjne, a to są szerokie tematy. Czy był wyjazd do RIO po jakiś odpis, no to
celowość tego wypośrodkować, czyli wyciągnąć.
Radny Mateusz Leszczyński - a kwota wyjazdu?
Radny Leszek Muszyński - kwota u nas jest, nie wiem jak tu.
Radny Ignacy Janczuk - nie no kwoty też, chodzi nam żeby kwoty też były.
Radny Leszek Muszyński - przysługuje określona kwota z kilometra, ilość diety dziennej.
Radny Ignacy Janczuk - tylko, nie chcielibyśmy żeby to było zbite, tylko każdy wyjazd.
Załóżmy ten wyjazd 150,00 zł, ten 500,00zł ten 300,00zł, żeby nie było zbite załóżmy w
20.000,00 zł.
Radny Mateusz Leszczyński - ogólnie, żeby przy każdym wyjeździe była kwota
Radny Leszek Muszyński - nie, nie to bez sensu, to szkoda pracy.
Radny Mateusz Leszczyński - a ile jest wyjazdów?
Radna Zofia Marczuk - nie wiemy.
Radny Leszek Muszyński - bo jeżeli jest 30 wyjazdów, to możemy rozpatrywać każdy.
Radny Ignacy Janczuk - ale pani Leszku to nie jest tak, że komisja może coś rozpatrywać, a
czegoś nie.
Radny Leszek Muszyński - ja nie mówię że nie.
Radny Ignacy Janczuk - po prostu jest zlecenie kontroli i my nie wymagamy, żeby
przeprowadzone było z ostatnich 6 lat, bo wiadomo że to jest kłopot, chcemy wyrywkowo
jeden rok wyrwany i myślę, że tam nie powinno być dużo z jednego roku.
Radny Leszek Muszyński - to znaczy, to może wyjść z innej kwestii, że powinna być nie
wiem na jakiej zasadzie w samorządzie prowadzona jest dokumentacja i przeliczyć ilość
wyjazdów i może wtedy się zastanowimy czy odpowiadamy na jeden, czy na wszystkie, czy
na wybrane.
Radny Ignacy Janczuk - bo na przykład jest do jakiejś instytucji na przykład x nieistotnych
wyjazdów 10, na przykład do RIO, po co tam są wyjazdy? Tam może nie być wyjazdów
żadnych, bo czy wysyłamy elektronicznie, to dokumenty przychodzą elektronicznie.
Radny Leszek Muszyński - ale jak? Ja takiej decyzji nie podaje czy to był celowy, czy nie
celowy.
Radny Ignacy Janczuk - nie, to ja nie mówię, ale mi chodzi o
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Radny Leszek Muszyński - bo teraz nie dość że rozpatrzymy ilość kilometrów, cena, ilość
wyjazdów, to teraz będziemy rozpatrywać czy zasadność była celowa czy nie była celowa, o
tak to nigdy do niczego nie dojdziemy, no chyba jeżeli ktoś wyjeżdża to uważam, że jest
celowość wyjazdu.
Radny Mateusz Leszczyński - a jeżeli będzie, że wyjechała, a nie wyjechał?
Radny Leszek Muszyński - to już jest inny temat.
Radny Mateusz Leszczyński - dlatego celowy, że było wpisane daty co i jak, bo zrobić
całokształt tego, to też będzie źle.
Radny Ignacy Janczuk - my chcielibyśmy jakieś odcinki troszkę tak zabierali się za nie i
zrobili od a do z.
Radny Mateusz Leszczyński – tak.
Radny Ignacy Janczuk - i do tematu nie wracali, o to nam chodzi, czyli tak sprawdzamy i
podejmujemy decyzję dobrze, dużo, za mało.
Radny Leszek Muszyński - ale my tego nie wiemy.
Radny Ignacy Janczuk - potem jeszcze, po tej jeszcze waszej kontroli będziemy debatować
my, jako rada cała.
Radny Mateusz Leszczyński - załóżmy zapisane będzie, że 300 kilometrów, a wyjdzie więcej
600, też można sprawdzić.
Radny Leszek Muszyński - jest dzisiejsza demokracja, to rada może się zgłosić z wnioskiem
do Komisji Rewizyjnej albo nie.
Radny Mateusz Leszczyński - no tak.
Radny Leszek Muszyński - i na tym to polega.
Radny Mateusz Leszczyński - więc my byśmy chcieli wystąpić, ile było wyjazdów, ile
kilometrów i taka kwota.
Radny Leszek Muszyński- nie.
Radny Mateusz Leszczyński- sprawdzić poszczególne punkty i rozliczyć od a do z,
rozpatrzeć.
Radny Leszek Muszyński- jeszcze raz powtarzam, że rada może się zgodzić że
stanowiskiem komisji, lub nie.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - także czy jeszcze?
Radny Ignacy Janczuk - także dobrze, zagłosujemy co z tego wyjdzie.
Radna Ewa Szydłowska - zobowiązuje się Komisję Rewizyjną do dnia?
Radny Mateusz Leszczyński - do kiedy?
Radny Leszek Muszyński - do końca lipca, do czerwca, no tak
Radny Mateusz Leszczyński - do końca lipca, tak?
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Radny Leszek Muszyński - w czerwcu zostało ile, no połowa i lipiec.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - 31 lipiec wpisany.
Radny Ignacy Janczuk - dobrze, niech będzie.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś uwagi macie Państwo?
Czy przystępujemy do głosowania?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kornica przeprowadzenia kontroli wyjazdów służbowych Wójta
Gminy Stara Kornica w roku 2015.
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było
7, głosów „przeciw” nie było, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/77/2015 Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy
Stara Kornica”.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy do tej uchwały pytania Państwo macie?
Radny Ignacy Janczuk - już my to chyba drugi, czy trzeci raz robimy te zmiany właśnie, o co
tak bardzo chodzi jeżeli ktoś mógłby przybliżyć.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to będzie w tabeli, zmiany ilościowe.
Radna Ewa Szydłowska - to jest to co było na komisji.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na zielono było to co proponujemy, na czarno to co trzeba
zmienić.
Radna Ewa Szydłowska - i to według zaleceń urzędu?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w ramach funduszu.
Radna Ewa Szydłowska - tak funduszu.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę w sprawie zmiany uchwały
Nr XX/77/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
„Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Stara Kornica”.
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było
10, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w
Gminie Stara Kornica na lata 2016-2022.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stara Kornica na lata 20162022.
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Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było
10, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to był ostatnia uchwała, natomiast tak, mamy
stanowisko komisji, ale ponieważ wszyscy dostaniemy, to myślę że nie ma w tej chwili, czy
będziemy je odczytywali?
Radna Ewa Szydłowska - miało być odczytane.
Radny Ignacy Janczuk - chyba nie musowo, no jak chcecie.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - sporo tego.
Radny Ignacy Janczuk - może po prostu przeczytajmy, żebyśmy mogli
Radna Ewa Szydłowska - pięć stron tak?
Radny Ignacy Janczuk - myślę, że nie ma co czytać, my się zapoznajmy i żebyśmy mogli
podyskutować, czy odczytać, no jak uważacie?
Radny Leszek Muszyński - będziemy musieli potem drugi raz czytać.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to teraz każdy się zapozna.
Radna Ewa Szydłowska - no ale co? Gdzie to jest? Ja nie mam.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - już zaraz. Dostaliście Państwo zaproszenie
do korzystania z bezpłatnych porad prawnych do przekazania dla mieszkańców, prosiliśmy
panią Milenę o umieszczenie w tygodniku.
Radny Ignacy Janczuk - a ja jeszcze prosiłem o dokumenty na których komisja pracowała,
tutaj ich nie ma, a będą? To jest tylko same stanowisko.
Radny Leszek Muszyński - jeszcze jedno pytanie mam do pani mecenas, bo podjęliśmy
uchwałę odnośnie, że Komisja Rewizyjna ma przeprowadzić kontrolę wyjazdów służbowych i
teraz procedura dalsza jest jaka? Występujemy, kto występuje do samorządu?
Radca Prawny Eliza Rączka - to jest uchwała więc przewodnicząca, ona występuje do wójta
o udostępnienie.
Radny Leszek Muszyński - o możliwość wglądu.
Radca Prawny Eliza Rączka - do dokumentów źródłowych, na podstawie jakich komisja
będzie pracowała.
Radny Leszek Muszyński - w tym wypadku przewodnicząca się zwraca?
Radca Prawny Eliza Rączka - tak, w uchwale jest zapisane, że przewodniczącej powierza
się wykonanie uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- dobrze, jeszcze dzisiaj wystąpimy z
wnioskiem. Teraz tak, bo RIO przysłała nam też, ale
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- innym razem
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale to dzisiaj trzeba omówić, także uchwałę
RIO dotyczącą opinii Komisji Rewizyjnej też.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - bo komisja jak będzie pracować w środę, to musi znać
uchwałę
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - także to skserujemy i też Państwo
dostaniecie. Dobrze mamy jeszcze podanie jedno.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała podanie pana Pawła Kowalczyka w
sprawie najmu lokalu na parterze budynku przystanku autobusowego. Podanie stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to my mamy tam wolne?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, na dole.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to się Państwo zastanówcie czy będziemy to,
ja uważam, że skoro jest zainteresowany. To na parterze budynku przystanku autobusowego
ten sklep jest. A to przedłużenie, słuchajcie bo tak ten sklep jest, on funkcjonuje. I mamy
jeszcze tak, Rada Gminy Stara Kornica, Kobylany 9 czerwca 2016 r. Szanowni Państwo
OSP w Kobylanach składa serdeczne podziękowania dla Rady Gminy Stara Kornica, Wójta
Gminy Kazimierza Hawryluka, Skarbnik Gminy Anny Blondyk za wsparcie finansowe
przekazane naszej jednostce na realizację jubileuszu 90-lecia powstania OSP w
Kobylanach. Jednocześnie pragniemy z serca podziękować za wszelkie przejawy
życzliwości z Państwa strony, rozumienie naszych problemów i potrzebną pomoc w ich
rozwiązywaniu. Państwa zaangażowanie we wsparcie tak ważnej uroczystości umacnia w
nas wiarę w dobro i wrażliwość człowieka, daje poczucie, że nie jesteśmy sami w naszej
pracy, że rozumiecie jak ważna jest nasza działalność i niesienie pomocy drugiemu
człowiekowi. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu mogliśmy obchodzić tak zacny dla
naszej straży jubileusz, w którym uczestniczyli druhowie z naszej jednostki, strażacy na
emeryturze z naszej formacji, a także druhowie ze wszystkich OSP z terenu naszej gminy. Z
tego miejsca jeszcze raz serdecznie dziękuję za przekazany nam dar pieniężny, dobre
słowo, wsparcie organizacyjne i liczę na dalszą owocną współpracę, z wyrazami szacunku
prezes OSP Kobylany Marcin Świderski.
Ad.pkt.8.p.p. Wnioski i interpelacje radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- jakieś pytania macie Państwo. Bardzo proszę,
słucham.
Radny Łukasz Kalużny - z barszczem Sosnowskiego co było niwelowane w tamtym roku, nie
dało efektu. Druga sprawa jest z panią Agnieszką Kalużną, trzeba się zastanowić z
mieszkaniem dla niej, bo tam jest sytuacja tragiczna.
Radna Ewa Szydłowska - ja myślę, że pamiętacie Państwo jak przyznaliśmy mieszkanie tej
pani w Wólki Nosowskiej, to jest sytuacja wyjątkowa i ja myślę, że tu w tej chwili, to też jest
sytuacja wyjątkowa.
Radny Łukasz Kalużny- to jest bardzo wyjątkowa.
Radna Ewa Szydłowska- i trzeba te mieszkanie wynająć jej, te które jest.
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Radny Ignacy Janczuk- w lecznicy.
Radna Ewa Szydłowska- tak.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- znaczy te drugie, z tej strony od kościoła?
Radna Ewa Szydłowska- tak, chyba tak.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to jest tutaj wolne, które zgodnie tak jak rozmawiałem z
Państwem było trzymane na wypadek jakiegoś zdarzenia losowego.
Radna Ewa Szydłowska - no tak, ale to jest sytuacja wyjątkowa też chyba.
Radny Ignacy Janczuk - musimy, bo nie można tak po prostu trzymać tego mieszkania w
nieskończoność, kiedy człowiek ma poważny problem i trzeba żeby pani napisała podanie i
trzeba jej to mieszkanie
Radna Ewa Szydłowska- nie, nie, ona pisała.
Radny Łukasz Kalużny- na podstawie tych wcześniejszych.
Radny Ignacy Janczuk- ona pisała te podania, ona ostatnio nawet złożyła.
Radny Mateusz Leszczyński- przyznać jej to mieszkanie.
Radny Ignacy Janczuk- i poinformować.
Radny Mateusz Leszczyński- ono stoi i tak stoi.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - trzy miesiące temu było.
Radny Ignacy Janczuk - bo to jest młoda osoba, widzę stara się, pracuje i ma małe dziecko i
nie możemy zostawić tak tego tematu.
Radna Ewa Szydłowska- nie, nie absolutnie.
Radny Ignacy Janczuk- a później będziemy się martwić co dalej, bo też otrzymały osoby o
lepszym statusie niż w tej chwili ta pani ma.
Radny Mateusz Leszczyński - to musimy przegłosować to, czy jak?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie, mamy określone
Radny Ignacy Janczuk - tak, trzeba te podanie odnaleźć i z tą panią z skontaktować, może
Radny Mateusz Leszczyński- ja mam pytanie, bo tu jest przelew w maju za karate dwa razy.
Radna Ewa Szydłowska - co?
Radny Mateusz Leszczyński - jest przelew w maju za karate dwa razy.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - zaraz zobaczę.
Radny Mateusz Leszczyński- piątego maja i 31 maja są przelewy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- trzeba sprawdzić.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk- dobrze sprawdzimy, bo na pamięć to nie powiem nic.
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- jest przedostatnia kartka
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – wiem.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, trzeba sprawdzić, dlaczego było obciążenie na karate
dwa razy.
Radny Łukasz Kalużny- może po prostu za kwiecień.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- wszystko możliwe jak było 5.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - tak, podejrzewam, że za kwiecień, ponieważ do końca maja
była realizacja tych zajęć, także do 31 maja, ale wyjaśnimy.
Radny Ignacy Janczuk - bo te pieniądze już skończone.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - tak, zamknięty temat.
Radny Leszek Muszyński - znaczy ja jeszcze mam taką sprawę odnośnie świetlicy wiejskiej
w Nowych Szpakach, bo tam w jednym pomieszczeniu znajduje się sklep, którym właściciel
jest GS w Kornicy i tam są problemy, bo budynek został wyremontowany, nie ma ogrzewania
i w okresie zimowym jest dużo wilgoci i potrzebne by było wykonanie wentylacji, to znaczy ta
wentylacja myślę, że w granicach 1.000,00 zł by się zmieściła, bo są tam dwie kartki, po
prostu trzeba by było przeciągnąć dalej, żeby wpiąć w główny komin wentylacyjny. Ze swojej
strony, jako mieszkańcy zrobiliśmy to, że wymieniliśmy całe skrzydło w oknie wstawiliśmy
wentylator, ale z tego, co fachowcy troszeczkę mówią, że to będzie za mało, więc ten koszt
mówię by był w granicach 1.000,00 zł, czy to by było możliwe wykonanie przez Urząd Gminy,
czy samorząd?
Radny Ignacy Janczuk- ale to jest GS-u?
Radny Wiesław Maciejuk - w swoim zakresie właśnie?
Radny Ignacy Janczuk - GS by nie mógł tego sam zrobić?
Radny Leszek Muszyński - GS powiedział, że nie ma żadnych pieniędzy i nic nie zrobi,
może zamykać i może nie funkcjonować, taka jest odpowiedź GS-u.
Radny Ignacy Janczuk - oni mają prawnie ten lokal, czy to jest na zasadzie takiej
Radny Leszek Muszyński - na zasadzie dzierżawy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, jest dokumentacja, umowa dzierżawy
tego lokalu dla GS-u, oczywiście to chyba jest za symboliczną złotówkę wydzierżawione.
Radny Ignacy Janczuk – to tak jak było wszędzie, że oni dołożyli materiały.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - co takiego, jakie materiały włożyli, do czego?
Radny Ignacy Janczuk - no do budowy tej
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie rozmawiamy o budowie, na dzień dzisiejszy świetlica w
Szpakach Nowych to jest i budynek, i grunt własnością gminy.
Radny Leszek Muszyński - chodzi o koszty takie
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - bieżącego utrzymania
Radny Leszek Muszyński - to są za duże pieniądze.
Radny Ignacy Janczuk - i to jest taka od 1000,00 zł do 1500,00 zł?
Radny Leszek Muszyński – myślę, że do 1500,00 zł, więcej na dzień dzisiejszy nic nie
możemy dopóki nie mamy ogrzewania takie jak powinno być.
Radny Ignacy Janczuk - znaczy nie, jeżeli miałoby to pomóc dla budynku, żeby nie niszczał
to trzeba to zrobić.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jeszcze ja, chciałam później ten temat, ale
żebyście się Państwo zastanowili, bo mówiliśmy dzisiaj o tych solarach, albo fotowoltaice.
Ja z doświadczenia i z tego co się dzieje we wszystkich naszych świetlicach to chciałabym,
żebyśmy się zastanowili nad założeniem właśnie tych ogniw na świetlicach. Bo tak, świetlice
mamy wyremontowane, wyposażone i one nie funkcjonują, ja wiem jak u nas, jak nie ma
ogrzewania, to w zimie jak można z tego korzystać, nie można z tego korzystać. Być może
to będzie najtańsze źródło energii, żeby właśnie te wszystkie świetlice podgrzewać, żeby
mieszkańcy i młodzież w szczególności mogła z tego korzystać. Ja nie mówię, że musi być,
ale może rzecz jest do zastanowienia się. Rozważyć po prostu taką opcję jak to będzie
kosztowo wyglądało, bo niemal w żadnej świetlicy nie funkcjonuje, bo nigdzie nie ma
ogrzewania.
Radny Ignacy Janczuk - tylko ta fotowoltaika, to na dzień dzisiejszy jest bardzo mocno
kulawy temat, bardzo mocno, bo to co jest ten zwrot tej różnicy, to jest bardzo mało i gdyby
praktycznie zrobić to za pieniądze własne, to na dzień dzisiejszy nigdy się nie zwróci.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale nie za własne.
Radny Ignacy Janczuk - nie no ja rozumiem.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tutaj jak będziemy wniosek składać, mogą
być na budynkach publicznych?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- trzeba sprawdzić właśnie.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- no właśnie, czy w ogóle jest temat.
Radny Mateusz Leszczyński - ale to w ogóle w pierwszej kolejności trzeba na szkoły złożyć
na fotowoltaikę.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja nie wykluczam.
Radny Mateusz Leszczyński- albo panele słoneczne założyć na szkoły, żeby była ciepła
woda w kranie latem.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale to jest temat do zastanowienia się.
Radny Łukasz Kalużny - zimą to tak się pali.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - szkoły zimą się grzeje.
Radny Mateusz Leszczyński - piec by nie chodził w tym momencie
Radny Łukasz Kalużny- od połowy kwietnia do końca września ta woda ciepła by była.
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Radny Mateusz Leszczyński – właśnie.
Radny Ignacy Janczuk - tak jak ten pan trochę tłumaczył, to po pięciu latach staje się
naszym obciążeniem, czy naszym problemem, jakby to powiedzieć ta fotowoltaika. Czyli po
prostu cała obsługa serwisowa i zacznie to spoczywać na nas. Ja rozmawiałem z takim
człowiekiem, który troszkę w to wszedł i jest tak jakby po prostu trochę sfrustrowany tym
wszystkim, bo ma poważne problemy, a ta różnica zwrotu jest bardzo mała, że po prostu
zakład energetyczny nie chce, broni się przed tym maksymalnie, jak tylko może, do
ostatniego dnia będzie się bronił, żeby nie wejść w to, a ten zwrot jest chyba 0,20 zł tylko. I to
jest teraz mówię, trzeba by było się zastanowić zawsze warto, ale
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy, ja nie mówię że my musimy od razu.
Pierwsza sprawa czy możemy w ogóle ten wniosek ująć, to trzeba od tego zacząć. Mi cały
czas na sercu leży to, że te nasze świetlice wyremontowane, wyposażone i w bardzo małym
stopniu wykorzystane, bo tak, nie oszukujmy się, w lecie na wsi nikt nie ma czasu się
spotykać, zimą nie można, bo jest zimno, bo zamarza i wszystko. I wszyscy utrzymują tylko
tyle, żeby ta woda nie zamarzła, tylko tyle że jest.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bo każda świetlica tam gdzie jest centrale
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no koszty są ogromne
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- pali się wtedy, kiedy coś tam się będzie działo, na dzień,
półtora dnia wcześniej.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a to jest dla mieszkańców.
Radny Ignacy Janczuk- my też tak jakby musimy się skupiać na rzeczach prostych, bo nam
się te nowoczesne, trzeba wziąć pod uwagę, ten pan który zadał nam pytanie kiedyś, że co
się stanie jak nastąpi awaria tego urządzenia, nie będę mówił jak ono się nazywa, tylko co
raz wpuszcza prąd, a raz pobiera to tak fajnie się nazywa, no mniejsza z tym, no i to jest
koszt ponad 10.000,00 zł. On się nie musi popsuć, bo ja wiem że on ma się popsuć załóżmy
w szóstym roku, inwenter, no i także to już się dla nas robi, no wiecie koszty, nie a to z
czasem się popsuje, teraz producenci tak zrobili, każdy ma z was przykład na pralkach, to na
wszystkim tak jest, ona chodzi tylko tyle ile jest gwarancja, po gwarancjach normalnie
wszystko się sypie i tak samo będzie z tym.
Radny Leszek Muszyński - ale z drugiej strony nie możemy też się w jakimś stopniu cofać,
bo jak mówisz korzystałeś z pralki „Frani”, kupiłeś automat, po to żeby tym automatem prać,
tak samo i tutaj, było ogrzewanie kaflowe, a dzisiaj idzie w kierunku, no przecież trzeba iść,
nie wolno zatrzymać się na tym co jesteśmy.
Radny Ignacy Janczuk - ale posłuchajcie bo to z czasem
Radny Leszek Muszyński – można sprawdzić gdzie ktoś ma, jakieś przeprowadzić analizy i
nie mówię, że iść i nie iść, bo po prostu na zasadzie, żebyśmy po prostu wiedzieli i byli
dojrzalsi w tym wszystkim.
Radny Ignacy Janczuk - no tak, tylko widzisz jak pamiętasz doskonale jak żyło się 15 lat
temu, mieliśmy koszty dużo mniejsze, teraz mamy koszty bardzo duże, koszty
funkcjonowania.
Radny Leszek Muszyński – świat nam dyktuje, musimy się dostosować.
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Radny Ignacy Janczuk - nie no tak, ale musimy się liczyć też z tym na przyszłość, dla
następców, że jeśli my tu wygenerujemy jakieś inwestycje, które później będą przynosić
koszty, zyski my nie wiemy jakie będą, ale koszty już będziemy wiedzieli, że koszty z roku na
rok gmina generuje ileś procent wyższe.
Radny Leszek Muszyński - jeżeli zostaniemy na tym etapie co jesteśmy, to znaczy, że tym
młodym nic nie pomożemy, powiedzą że oni siedzieli, nic nie robili, a świat się rozwijał i
poszedł do przodu. To jest moje zdanie.
Radny Mateusz Leszczyński - pytanie do pana wójta, czy równiarka jest już zrobiona? Pani
wójcie równiarka jest już naprawiona?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.
Radny Mateusz Leszczyński - kiedy ona ma zamiar ruszyć w teren i drogi równać?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pojedzie w tym tygodniu.
Radny Ignacy Janczuk – myślę, że teraz jest tak sucho, że nie da się nic robić.
Radny Mateusz Leszczyński - i pytanie do pani prawnik, bo u nas są wiaty w Wygnankach,
co zrobić żeby przejąć je na mienie gminy?
Radca Prawny Eliza Rączka - jeszcze raz.
Radny Mateusz Leszczyński - u nas są takie budynki, tam kiedyś było RSP i to się rozpadło,
co trzeba zrobić, jakie kroki podjąć uczynić, żeby przejąć to na mienie gminy?
Radca Prawny Eliza Rączka- a czyja to jest własność?
Radny Mateusz Leszczyński- znaczy to jest własność, tam było kółko RSP. Likwidator, ten
człowiek nie żyje, i teraz stoi, niszczeją te budynki.
Radca Prawny Eliza Rączka- a czy ma spadkobierców?
Radny Ignacy Janczuk - nie źle tłumaczysz, źle powiedziałeś.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dobrze, czy jeszcze jakieś pytania? Proszę
bardzo.
Radny Mateusz Leszczyński - da się coś z tym zrobić, odnośnie naszych wiat, budynków,
żeby jakoś stan prawny uregulować tego?
Radca Prawny Eliza Rączka - no to tak, ja muszę się zapoznać ze szczegółami, tu po
rozmowie z panią tam była likwidacja, czyli syndyk był, czyli ja muszę dostać dokumenty
odpowiednie, jaki to był wyciąg z księgi likwidacyjnej i ewidencji gruntów, księgi wieczystej
jaki jest stan na dzień dzisiejszy i wtedy będzie można ewentualnie zdecydować, bo tak to za
mało konkretne pytanie i trudno mi jest się do tego odnieść.
Radny Ignacy Janczuk - tylko tam jest taki problem, że te dokumenty zaginęły, tych
dokumentów nie ma.
Radca Prawny Eliza Rączka - ale nie ma w ogóle księgi wieczystej?
Radny Ignacy Janczuk – w momencie likwidacji.
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale księga wieczysta na pewno jest.
Radny Mateusz Leszczyński - no to panie wójcie, mógłby pan się zobowiązać o wyciąg z
ksiąg wieczystych?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, już podjąłem działania w odpowiedniej instytucji, żeby
opowiedzieli jaki jest status prawny tej działki na dzień dzisiejszy.
Radny Mateusz Leszczyński - pasowałoby to w końcu uporządkować żeby nie niszczało i nie
gniło.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo w rejestrze gruntów to stoi jeszcze na
RSP Wólka Nosowska.
Radny Mateusz Leszczyński- ale skoro nie było odprowadzanych żadnych podatków dla
gminy, to może da się to przejąć w jakiś sposób.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - pani mecenas się zorientuje.
Radny Mateusz Leszczyński - bo to już ile, ze 25 lat, albo 30 jest.
Radny Ignacy Janczuk - nie no może tyle nie.
Radny Mateusz Leszczyński - 25 na pewno.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to proszę bardzo następne pytanie.
Radna Ewa Szydłowska - ja mam pytanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę bardzo.
Radna Ewa Szydłowska- ja zadałam na komisji pytanie dla pana wójta, kiedy wójt jak jest
jakaś inwestycja to korzysta z umiejętności i kompetencji pracowników, a kiedy korzysta z
firmy zewnętrznej i nie otrzymałam odpowiedzi, więc tutaj przy okazji, że jest pani mecenas
czy ja mam na piśmie, żeby się dowiedzieć jak to jest w naszej gminie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - znaczy Szanowni Państwo, korzystamy z różnych
programów. Ubieganie się o środki na wykonywanie różnych inwestycji, to korzystamy, że
tak powiem ze specjalistów zewnętrznych, tak jak również przy zakończeniu. No prosta rzecz
jest budowa drogi, trzeba przygotować dokumentację techniczną, trzeba przygotować
kosztorys inwestorski wiadomo to się zleca, jak również jest zakończenie inwestycji no to
podczas realizacji inwestycji zawsze jest kierownik, jest inspektor nadzoru. Inspektor
nadzoru jest z ramienia i wykonawcy, bo wykonawca też zobowiązany jest mieć kogoś ze
specjalistów, który nadzoruje, że to jest robione zgodnie z dokumentacją i tak samo ze strony
gminy. Jest zawsze wybrany, że tak powiem inspektor nadzoru, przecież to jest droga
Radna Ewa Szydłowska - ale ja się nie pytałam o inspektora nadzoru i o drogi tylko
konkretnie chodzi mi, bo teraz termomodernizacja, która była wspominana, czy kolektory to
są firmy zewnętrzne, a tu były te przydomowe oczyszczalnie i też te kolektory wcześniej to
robili pracownicy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, to też było robione Szanowni Państwo, było robione
na tej zasadzie, że dokumentację techniczną, przedmiary, kosztorysy to robiły firmy
zewnętrzne.
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Radna Ewa Szydłowska - to co robili ci pracownicy?
Radny Ignacy Janczuk - no właśnie to chcieliśmy od pana usłyszeć już dawno.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale to przed złożeniem wniosku jak również w trakcie prac
związanych z realizacją inwestycji to też był, inspektor nadzoru, który na bieżąco jeździł i
kontrolował wykonawcę, na którym etapie, jak robi itd.
Radny Mateusz Leszczyński- ja mam jeszcze pytanie
Radna Ewa Szydłowska- bo tutaj jeszcze jest, że gdzieś tu miałam jeszcze ten dokument, że
te osoby nagrodzone, to co one zrobiły że dostały nagrody? Może wójt jeszcze raz
przypomnieć?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - za wykonanie inwestycji w postaci modernizacji ujęcia
wody Nowa Kornica i budowa 133 przydomówek, a druga rzecz
Radny Mateusz Leszczyński – ale przecież to robiły firmy zewnętrze, a nie dziewczyny.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - druga rzecz to jest Szanowni Państwo budowa tych 100
kolektorów.
Radny Mateusz Leszczyński - ale to przecież robiły firmy zewnętrzne
Radna Ewa Szydłowska- no to firmy zewnętrzne, czy pracownicy?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wykonały i inspektor, ale wnioski o płatność, pisanie i
przygotowanie dokumentacji technicznej do wniosku robili pracownicy.
Radna Ewa Szydłowska - no właśnie, a tu wnioski o płatność, przygotowanie dokumentacji
technicznej i w tych przytoczonych przeze mnie wcześniej, to robi firma zewnętrzna, czy
pracownicy?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo
Radna Ewa Szydłowska- tak? Kto robi?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- jeszcze raz, powoli.
Radna Ewa Szydłowska- no właśnie powoli.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jeżeli robimy inwestycje z własnych środków, no trzeba
przygotować dokumentację, trzeba przygotować założenia techniczne, trzeba oszacować
wartość tej inwestycji żeby wprowadzić do budżetu, to robią przy inwestycjach dużych firmy
zewnętrzne. Jest realizacja inwestycji, jest w ramach inwestycji powołany inspektor nadzoru
z ramienia na wykonawców.
Radna Ewa Szydłowska - znowu nic z tego, to jeszcze raz
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- poczeka pani. Inwestycja się kończy, żeby zamknąć
inwestycję to muszą być podpisy inwestora, wykonawcy, inspektora nadzoru od strony
wykonawcy, inspektora od nadzoru od strony wykonawcy i inwestora, czyli gminy. Te
wszystkie rzeczy trzeba pozbierać, certyfikaty, kartę etc., i na bazie tego wszystkiego
sporządza się protokół zakończenia inwestycji, odbiór. Mówię prosta inwestycja, zaczynamy
inwestycję, wprowadzamy do budżetu, zamykamy inwestycję, czyli jest protokół odbioru
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inwestycji, jest umowa i jest wystawienie faktury i po wystawieniu faktury to już przechodzi,
że tak powiem na majątek gminy i staje się własnością gminy.
Radny Mateusz Leszczyński- ale mam jeszcze pytanie
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- jeżeli
Radna Ewa Szydłowska - ja jeszcze nie skończyłam, bo ja mówię o zupełnie czymś innym,
tylko czekam aż wójt odbiegnie od tego tematu i wrócimy jeszcze.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, nie.
Radna Ewa Szydłowska- tak, tak.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- i teraz drugi przykład proszę panią, jest inwestycja w formie
dotacji ze środków zewnętrznych.
Radny Mateusz Leszczyński- ja mogę pytanie zadać?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- taki sam wątek działania
Radna Ewa Szydłowska- to pytaj
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to trzeba przygotować dokumentację, założenia techniczne
do projektu, bo na etapie realizacji złożenia wniosku trzeba napisać wszystkie informacje
mieć. Jest inwestycja że tak powiem, dotacja na inwestycję jest, jest umowa podpisana,
przystępujemy do przetargu, musimy wyłonić firmę, która te zadanie nam zrobi, czyli już
mamy dokumentację techniczną, mamy projekt, mamy techniczną i jest realizacja. Wygrywa
firma przetarg, robi to zadanie, my z ramienia gminy wybieramy inspektora nadzoru do tego
zadania. Idzie inwestycja, jest rozliczana i tak samo się kończy Szanowni Państwo
protokołami odbioru, zamknięciem i wystawieniem faktury. Po zakończeniu inwestycji,
zamknięciu protokołami, gdzie to protokoły jak się robi do dużych inwestycji też trzeba
przygotować „x” różnych dokumentów itd. Przecież Szanowni Państwo jak odbieraliśmy
hydrofornię to tak dokumentacji, jeżeli chodzi o hydrofornię Nowa Kornica to było kilka
segregatorów dokumentacji niezbędnych przy zamknięciu inwestycji i spisaniu protokołu
odbioru i zakończeniu inwestycji. Wystawili fakturę, ale dalej trzeba było przygotować
dokumentację znowu do płatności, jedna część to jest napisanie wniosku, a druga część to
jest przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych, które są wymagane jeżeli chodzi o
złożenie wniosku do instytucji dotującej. Tam są różne załączniki, protokoły i kart techniczne
i szczegółowe i inne rzeczy, tak jak przy każdej płatności wymagają. Przy 133
przydomówkach, Szanowni Państwo to protokół się zamknął, listę podpisali, ale trzeba było
przygotować dokumentację techniczną każdej przydomówki u każdego gospodarza, bo to
wynikało z podpisanej umowy, że trzeba przedstawić dokumentację powykonawczą na
każdą przydomówkę, jeszcze jeździli po terenie i sprawdzali, odbierali.
Radna Ewa Szydłowska - to zrobili pracownicy? Dokumentację zebrali
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - którą?
Radna Ewa Szydłowska - techniczną w sprawie przydomówek.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no tak, musieli pracownicy zrobić dokumentację, znaczy
zrobił człowiek, musieli to posprawdzać czy są zgodne z planowanymi itd., przejrzeć,
pozycja, numer działki, posadowienia itd., czy nawet prawidłowo założone
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Radna Ewa Szydłowska - a w przyszłych projektach to nie będą robić pracownicy tylko firma
zewnętrzna, tak?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, ja nie powiedziałem
Radny Mateusz Leszczyński - ale drugie pytanie, mogę Ewa? To nie jest w zakresie
obowiązków pracowników, żeby to robić?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pracownicy
Radny Mateusz Leszczyński - ale to jest chyba zakres ich obowiązków, oni nie przychodzą
tutaj do pracy pić kawę cały dzień i ciasto jeść, chyba to jest zakres obowiązków pracownika
jak przychodzi do pracy z tego co wiem.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak Szanowni Państwo, ale do przygotowania wniosku o
Radny Mateusz Leszczyński - panie wójcie, ale co mają robić pracownicy, skoro oni robią
zewnętrzne projekty i dostają premie po 30.000,00 zł, idą do pracy i co mają robić w tym
zakresie, jaki jest zakres obowiązków pracownika skoro pan mówi, że pracę do domu brali
niby.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo złożyć wniosek o płatność, no dobrze
ale ja rozumiem, wyjaśniam, są rzeczy pierwszy etap, który jest, trzeba przygotować
dokumentację
Radny Mateusz Leszczyński - ale to jest chyba zakres obowiązków pracownika, idzie do
pracy, idzie pracować
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, trzeba zrobić protokół
Radny Mateusz Leszczyński - no to jest w zakresie pracy i obowiązków
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale protokół odbioru przydomówek to jak się robi listę,
wykonane, bo protokoły były częściowe
Radny Mateusz Leszczyński- idzie rano do pracy i robi protokół to jest obowiązek pracy
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, ale jeżeli robiliśmy 133 przydomówek i
100 solarów to była sprawa robiona tak, że musiałem to zrobić iż w momencie, dla czystego i
szybkieho rozliczenia, w momocie założenia przydomówki, czy solarów od razu inspektor,
który miał to nadzorować on to, że tak powiem w ramach swojego działania od razu u
gospodarza podpisywał protokół i zamykał temat, żebym ja później nie latał 3 tygodnie jak
będzie inwestycja zakończona jeszcze raz po wszystkich mieszkańcach i jeszcze raz
protokoły podpisywał. I temat był wykonany, protokół podpisany, bo były cząstkowe, ale teraz
trzeba było do zwrócenia się o zwrot dotacji, czy o dotację to trzeba było na nowo załączyć
dokumentację techniczną każdej tej. Bo była dokumentacja, powiem panu szczerze, była
dokumentacja projektowa, a później musi być dokumentacja o płatność, dokumentacja
powykonawcza z pieczątkami, ze wszystkim, musieli to wszystko przejrzeć, poukładać tych
100 teczek.
Radny Mateusz Leszczyński- wszystko się zgadza i robili to w pracy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- i te dokumenty trzeba było przedstawić do wniosku o
płatność.
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Radny Mateusz Leszczyński- to znaczy pracownicy robili to w pracy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- w pracy i po pracy, bo w pracy wszystkie teczki, wszystkie
dane poukładać nie było kiedy, ponieważ
Radny Mateusz Leszczyński - ale czy pracownik może wziąć dokumenty z gminy do domu,
to też mnie trochę zastanawia, skoro my tu prosimy o dokumenty to nie wolno, a do domu
brać takie poważne projekty? No to ja czegoś nie rozumiem
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to są projekty na zasadzie takiej, że
Radny Mateusz Leszczyński – to się bierze do siebie do domu z gminy?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - umowy nie bierze nikt
Radny Mateusz Leszczyński - w żadnym wypadku
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tylko bierze ze sobą teczkę, czy 5, czy 10, czy 15 i
przegląda. Szanowni Państwo, dwa razy trzeba sprawdzić czy dokumentacja ta, która idzie
na zewnątrz do sprawdzenia jest prawidłowa.
Radny Mateusz Leszczyński - ale pan wójt do wystawiania faktury, do czynności płatniczej,
no to musi mieć cały segregator, z całym planem, z całą umową, żeby wystawić fakturę do
płatności, przecież pan tak przed chwilą powiedział.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo zamyka się inwestycja protokołem
odbioru i po protokole odbioru wystawienie faktury i faktura idzie do działu księgowości.
Radny Mateusz Leszczyński - no dobrze, teraz moje pytanie, to co teraz robią pracownicy,
skoro nie ma projektów na chwilę obecną? No pytanie za 100 punktów, nie ma projektów, to
co pracownicy robią? Leżą?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pracują w sprawach bieżących.
Radny Mateusz Leszczyński - czyli jakich?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- takich, że się wydaje dziennie zaświadczeń, opinii,
uzgodnienia warunków zabudowy.
Radny Mateusz Leszczyński - no ale sprawy bieżące i projekty
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to też musieli to połączyć razem Szanowni Państwo.
Radny Mateusz Leszczyński- panie wójcie za 30.000,00 zł premii, to jest chore.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w tej chwili biorą, wydają zaświadczenia dotyczące zakupu
gruntów, przychodzą, składają wnioski o warunki zabudowy, przychodzą i biorą
zaświadczenie o sposobie zabudowy działki zgodnie z naszym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Radny Mateusz Leszczyński - za te pieniądze to by pan opłacił pracownika za dwa lata, albo
trzy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to ja powiem pracownikom, żeby spisali ile było różnych
wniosków w różnych sprawach.

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji

Radny Mateusz Leszczyński - ale to jest przecież ich obowiązek, idą do pracy na osiem
godzien i muszą coś robić.
Radny Ignacy Janczuk - proszę nie obciążać pracowników zbędnymi obowiązkami, znowu
jakiegoś tam pisania, co oni robią w ciągu dnia, po prostu. Tu jest zapytanie bardzo proste, ja
powiem tak, proszę o przygotowanie zakresu obowiązków tych pań i nam przedstawienie,
pełnego zakresu obowiązków.
Radna Ewa Szydłowska - mogę powiedzieć coś? O co mi chodzi, żebyśmy zrozumieli, ja
chce wiedzieć jeżeli w przyszłości będą takie projekty, to żebym mogła przewiedzieć co wójt
zrobi? Czy on poprosi znowu pracowników i ich nagrodzi? Czy to będzie firma zewnętrzna?
Czy to jest jasne?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak
Radna Ewa Szydłowska - panie wójcie?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, to jest jasne.
Radna Ewa Szydłowska - żebym ja poznała tą zasadę, którą pan się kieruje, że pan tutaj
zleca pracownikom, tutaj firma zewnętrzna, na przyszłość, no to co to jest za zasada?
Proszę mi powiedzieć, tak prosto, ja tylko tyle chcę wiedzieć
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jeżeli nawet zlecałbym Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o
zlecanie, tej końcowej sprawy związanej z pisaniem wniosku o płatność, przygotowaniem
całej dokumentacji do wniosku, jaki wniosek o płatność wymaga, Szanowni Państwo pisząc
wniosek o płatność i wioząc, to nie jest jedna kartka, to też jest stos dokumentów.
Radna Ewa Szydłowska - no dobrze, ale panie wójcie, jeszcze raz, będzie projekt nowy,
znowu pan zleci tym paniom, znowu będą pracować po godzinach i co? I tym razem pan im
nie udzieli nagrody?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, bo nie mamy funduszu nagrodowego.
Radny Mateusz Leszczyński- wtedy też nie mieliśmy, a pan przyznał 10 razy więcej.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- błąd zrobiłem.
Radny Mateusz Leszczyński- duży błąd chyba, a nie błąd, dosyć drogi.
Radna Ewa Szydłowska- a jak te panie się poczują? To one znowu nie będą
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to w zakresie obowiązków
Radna Ewa Szydłowska- no w zakresie obowiązków? A wcześniej w zakresie obowiązków
nie mogły zrobić?
Radny Mateusz Leszczyński- tak.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- na zasadzie takiej, że wydaję polecenie, bo zakres
obowiązków na czym polega, tak?
Radna Ewa Szydłowska- czyli zleci pan firmie zewnętrznej?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie wiem, bo jeszcze żadnych wniosków, jeszcze nie
przeszły kwalifikacji, nie ma oceny.
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Radna Ewa Szydłowska - chodzi mi o to, żeby wyciągnąć wnioski z tej sytuacji która była, na
przyszłość.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to można robić ze swoimi pracownikami, jeżeli
kompetencje będą i fachowo do tego podejdą, zrobią dobrze, w ramach dotychczasowych
środków i wynagrodzeń, bo kierownik może oprócz tego, co ma każdy pracownik w swoim
zakresie praw i obowiązków może zlecić dodatkową pracę, tak?
Radna Ewa Szydłowska - to skoro zrobiły to dobrze i nie było poprawek no to może by warto
było skorzystać z ich kompetencji, a nie firmę zewnętrzną zatrudniać.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, tylko Szanowni Państwo ile człowiek jeździł na różne
spotkania i po drodze będąc w Warszawie, po ilu jeszcze miejscach jechał do tej instytucji,
bo wiedział, że będzie trzeba się rozliczyć, to jeszcze miał 3-4 pytania zadać jak zrobić żeby
dobrze było, no niestety. My składamy wnioski o płatność, tylko jest dużo wcześniej, trzeba
myśleć, zastanawiać się jak to przygotować, żeby ostatecznie jak złożymy wniosek to nie
było umniejszeń i w miarę szybko i sprawnie bez nie wiem rozciągania pół roku, przyjęli
wniosek i zwrócili środki. Szanowni Państwo no przez pięć lat zrobiliśmy te dwadzieścia parę
wniosków i za 50 i 100 i miliony. Powiem Państwu szczerze wszystkie zostały rozliczone,
chociażby nawet zeszłoroczne, przecież miałem nawet informację, że wójt tego nie rozliczy.
Rozliczałem przydomówki i modernizacje ujęcia wody Nowa Kornica, Szanowni Państwo to
ile razy mówiliśmy? Płatności chodziły na przełomie chyba maja, czerwca. Na początku lipca,
sierpnia chyba już był ten kredyt rozliczony, tak samo i przy kolektorach słonecznych,
przecież my to rozliczaliśmy na przełomie, w październiku czy listopadzie, 5 grudnia już było
skończone.
Radna Ewa Szydłowska- panie wójcie, dobrze wygrał pan mówieniem o rzeczach
Radny Mateusz Leszczyński- niepotrzebnych.
Radna Ewa Szydłowska- które nie są odpowiedzią na moje pytanie, już nie mogę słuchać,
dziękuje bardzo.
Radny Mateusz Leszczyński- jeszcze pytanie, do pani prawnik, czy wójt mógł bez uchwały
wrzucić projekt modernizacji szkoły do budżetu?
Radca Prawny Eliza Rączka - nie znam sprawy więc nie odniosę się do szczegółów.
Radny Ignacy Janczuk - znaczy bez uchwały został podjęty.
Radny Mateusz Leszczyński – bez zgody rady, nie wiem jak to powiedzieć
Radny Ignacy Janczuk - znaczy ja to powiem tak, rada na poprzedniej
Radna Ewa Szydłowska - kiedy rada?
Radny Ignacy Janczuk- na którejś komisji wcześniej podjęła decyzję o złożeniu projektu bez
pomp ciepła, bo uznaliśmy po pewnych rozmowach i różnych sytuacjach, że to jest rzecz
zbędna, to ma kosztować 1.000.000,00 zł, a nic nie wnosi tak jakby do sprawy oprócz
1.000.000,00 zł kosztów. Rada zadecydowała w głosowaniu, że ma być złożony projekt bez
tych pomp, że złożony projekt tylko bez pomp ciepła. Zaś wójt postąpił wbrew woli rady,
wbrew złożył projekt z tym pompami o 1.000.000,00 zł droższy, i chcielibyśmy się
dowiedzieć, przecież wójt takiej rzeczy nie mógł zrobić. Teraz znowu aż się prosi kolejna
skarga na wójta, my na prawdę nie chcemy już tych skarg pisać, bo nam to jest
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niepotrzebne, ale jak temat dalej rozstrzygnąć, skoro wójt, który powinien słuchać rady, bo
rada jest tutaj ustawodawcą, a wójt wykonawcą. Wójt wchodzi w kompetencje rady cały czas
i robi sobie co chce, miał na to dwa tygodnie i chcieliśmy żeby złożył, bo ten projekt też miał
duże szanse na realizację, bo z tego co wiem to też niektórzy robili bez pomp i wiedzą że te
wnioski będą realizować. Dlatego tu jest, to jest bardzo ważny problem, bo teraz my stoimy
pod ścianą i nie wiemy co dalej z tym począć.
Radca Prawny Eliza Rączka - no mi jest trudno powiedzieć bez dokumentów, więc
Radny Mateusz Leszczyński- znaczy chodzi
Radca Prawny Eliza Rączka – mi jest trudno odpowiedzieć bez dokumentów, muszę
dokumenty zobaczyć i wtedy będę mogła odpowiedzieć wiarygodnie, bo to jak pan
przedstawia stan faktyczny mi jest trudno się do tego odnieść. Muszę zobaczyć o jaki chodzi
wniosek, jaka była uchwała
Radny Mateusz Leszczyński- uchwały nie było.
Radny Ignacy Janczuk- uchwały tam nie było wcale żadnej.
Radca Prawny Eliza Rączka - to stanowisko i wtedy będę mogła się odnieść
Radna Ewa Szydłowska- mnie to dziwi, bo to w zasadzie to nie ma dokumentów, stanowisko
rady jest takie, a wójt robi tak, to co pani? Do czego pani chce się odnieść?
Radny Ignacy Janczuk - dokumentów nie ma.
Radca Prawny Eliza Rączka - może wójt jakimiś przesłankami musiał się kierować, że coś
zrobił. Ja nie wiem, czego dotyczyła sprawa, co ja mogę Państwu powiedzieć jak ja nie wiem
o co chodzi.
Radny Mateusz Leszczyński - dlaczego wójt nie posłuchał woli rady i robi po swojemu?
Radca Prawny Eliza Rączka - to jest pytanie na które powinien odpowiedzieć wójt, a nie ja.
Ja mogę się oprzeć na stanie prawnym, muszę mieć stan faktyczny, o jaki wniosek chodzi,
jakie dokumenty, jakie było stanowisko komisji, czy rady i wtedy ja mogę odpowiedzieć, czy
wójt mógł tak zrobić, czy nie mógł, w tym momencie nie jestem w stanie Państwu
odpowiedzieć.
Radny Ignacy Janczuk – poprosimy pana wójta żeby odpowiedział na to pytanie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja przedstawię dokumenty i pani się zapozna z tymi
dokumentami.
Radny Ignacy Janczuk - ale nie, my chcemy od pana odpowiedzi, dlaczego pan zrobił na
złość, wbrew radzie?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo ja mówiłem na poprzedniej sesji i
powtórzę to. Ja wystąpiłem do tych firm, które przygotowywały, odpowiedź była krótka za
pięć dni nie są w stanie
Radny Mateusz Leszczyński- dwa tygodnie na to pan miał.
Radny Ignacy Janczuk- dwa tygodnie.
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Radny Mateusz Leszczyński- na pewno, dwa tygodnie pan mówił na ostatniej sesji.
Radny Ignacy Janczuk- 3 maja było.
Radny Mateusz Leszczyński- dwa tygodnie pan miał.
Radna Ewa Szydłowska - do 16.
Radny Mateusz Leszczyński - tak, nie pięć dni.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo odpowiadam już, 4 maja, że tak
powiem była sesja, ja rozmawiałem od razu w piątek, w czwartek, a w piątek wysłałem
dokumenty, bo od razu po tym spotkaniu powiedziałem, że takie stanowisko na sesji i proszę
mi tych, co robili te dokumentacje, żeby odpowiedzieli czy są w stanie zrobić prze kilka dni
właśnie zmianę. Pisałem do nich po rozmowie e-maile, że zgodnie z dyskusją na sesji jest
opcja, żeby odejść od pomp ciepła, a przejść na kolektory słoneczne.
Radny Leszek Muszyński - ale panie wójcie, przed chwilą była dyskusja o tym, żeby prawie
mniejszością podejmować decyzje, tu była większość za tym, że nie wchodzimy w temat.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- technicznie
Radny Leszek Muszyński- i w tym wypadku, należało posłuchać rady.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- technicznie oni nie byli w stanie zrobić.
Radny Leszek Muszyński - więc trzeba na tym zaprzestać, nie wolno robić takich ruchów.
Radna Ewa Szydłowska - to trzeba było o tym pomyśleć wcześniej.
Radny Leszek Muszyński - bo ruchy są negatywne.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, ale Szanowni Państwo na studium wykonalności, nad
audytem energetycznym pracowało się kilka miesięcy, ja Państwu mówiłem już, bo
znalazłem, dyskusja na sesji, na komisji, że w lutym, w marcu, projekt będzie zawierał
właśnie te pompy ciepła. Stąd jest zawarta w projekcie fotowoltaika, że te pompy ciepła będą
wspomagane prądem produkowanym.
Radny Mateusz Leszczyński- panie wójcie, nam chodzi o to, dlaczego pan zrobił wbrew
zaleceniom rady? O to nam chodzi, my powiedzieliśmy jasno i wyraźnie, że chcemy projekt
bez pomp ciepła, a pan zrobił po swojemu.
Radny Łukasz Kalużny- każdy projekt da się zmienić w przeciągu paru dni.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, Szanowni Państwo tego nie.
Radny Mateusz Leszczyński- jak nie da się?
Radny Łukasz Kalużny - tylko trzeba chcieć wójcie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, nie Szanowni Państwo wy nie wiecie jak to szło, ile
czasu audyt, ile czasu
Radny Łukasz Kalużny - wójcie
Radny Mateusz Leszczyński - panie wójcie ile?
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Radny Łukasz Kalużny- raz dwóch panów przyjechało, drugi raz przyjechało dwóch panów i
jedna kobieta i w ciągu dwóch godzin przeszli i wszystko sprawdzili.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dobrze to jest krótka sprawa, dwóch panów przyjechało,
sprawdzili, zrobili
Radny Łukasz Kalużny - i pan wtedy powiedział, że noc jest przede mną, ale na jutro będą
mieli Państwo zrobione. Nie wiem o co tam chodziło, tylko ten pan, który tu był na sesji
powiedział do tamtych Państwa, że w ciągu, no na jutro postaram się to zrobić, żeby to było.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, Szanowni Państwo, panie Łukaszu to od razu
odpowiem, tak było dwóch pierwszych panów z Białej robili audyt, później robili studium
wykonalności i ten audyt energetyczny został odrzucony, ponieważ te dane, które były w nim
zawarte one się nie trzymały „kupy”, to wie pan dokładnie, że później w ramach, nie
dołożyłem dodatkowych pieniędzy. Tamten, człowiek co zrobił pierwszy źle musiał firmę
wziąć inną, która zrobiła prawidłowo. Przyjechała firma druga, która robiła audyt
energetyczny, poprawiał po tamtych, bo tamci źle to zrobili i źle że tak powiem ocenili, opisali
i to nie było że tak powiem prawidłowe. I jeszcze w związku z tym, że nabór był wydłużony to
on na własny koszt w ramach umowy wcześniej podpisanej musiał szukać innej firmy, która
zrobi prawidłowo.
Radny Mateusz Leszczyński - to teraz pan wójt próbuje nam wmówić, że oryginałów
papierów nie dało się zrobić bez pomp ciepła, to jest śmieszne, to jest kpina tylko.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, ja tutaj przyniosę Państwu teczkę, na
czym polega, ile to się robi, jak się robi. I jeszcze taką rzecz powiem, Szanowni Państwo, te
całe wyliczanki to się biorą
Radny Mateusz Leszczyński- ale to nas nie interesuje
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - i stąd one się, że tak powiem
Radny Mateusz Leszczyński- ale panie wójcie nas to nie interesuje
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- mnie też nie
Radny Łukasz Kalużny- wójcie, a ja powiem inaczej, za takie pieniądze 25.000,00zł to ja bym
siedział dzień i noc żeby to zrobić tak jak ma być.
Radny Mateusz Leszczyński - pewnie że tak.
Radny Łukasz Kalużny - a nie powiedzieć, że się nie da i sprawa jest załatwiona.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, ale tak jak mówię pierwsi robili to, bo
był pierwszy termin nie wiem któregoś tam, zrobili to źle, całe szczęście że przesunęli, bo jak
by było źle, to praktycznie pewnie musiałbym Państwu powiedzieć, że wniosku nie składamy
bo dokumentacja jest źle przygotowana, tak.
Radny Mateusz Leszczyński- ale to od razu wszystko było jasne powiedziane
Radny Łukasz Kalużny - wójcie to był najprostszy sposób.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - którego? Ja Szanowni Państwo, ja po tej rozmowie nawet
pokusiłem się, niedaleko też są obiekty publiczne, sam byłem Szanowni Państwo zdziwiony,
to już historycznie Państwu powiem, bo każdy coś tam wie i słyszał. Obiekty publiczne,
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szkoły, pracowały bez żadnego innego źródła ciepła, jeżeli chodzi o grzanie centralne tylko
na samych pompach.
Radny Mateusz Leszczyński- ale nas to nie obchodzi, my mówimy o czym innym
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, ale tu chodzi o to, że te pompy mają wspomagać
grzanie.
Radny Ignacy Janczuk - może pozwólcie, ja chcę coś powiedzieć. Ten projekt, który został
nam przedstawiony doskonale pan wie, że jest rozbuchany do granic niewytrzymałości, tam
są robione jakieś poddaszki, jakieś krateczki, które nie mają nic wspólnego, a generują
koszty które pan wydaje. To jest bardzo drogi projekt, w sumie ponad 3.000.000,00 zł rzeczy
różnych, nie wiem czy tu wszyscy wiedzą, na przykład pan Leszek, bo nie był ostatnio jaki
jest zapis w umowie, bo to jest rzecz bardzo ważna, ja uważam. Jest zapis w umowie, że
jeśli projekt przejdzie to firma otrzyma od nas, czyli od gminy gratyfikację, to tak zwane
pieniądze za sukces, tak ładnie się nazywają, gratyfikację w wysokości 2,5% wartości
projektu ta firma otrzyma. Czyli 3.200.000,00 zł, czy 3.500.000,00 zł to wychodzi pomiędzy
80.000,00 zł, a 100.000,00zł ten pan otrzyma pieniędzy jeśli ten projekt przejdzie. Dlatego
dla tego pana zależało, żeby ten projekt był maksymalnie drogi, najdroższy jaki może gmina
wytrzymać. I po prostu to jest oburzające, że 2,5% jest zawarte, zawarł pan
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak
Radny Ignacy Janczuk- w tej umowie, nie wiem po konsultacji z kim i jak, bo to jest
dosłownie i tu chodzi o te pieniądze.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo mogę?
Radna Ewa Szydłowska- i o poinformowaniu rady.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mowa taka jest, było dopisane 2,5% to sukces, to jest że
tak powiem ujęte we wniosku o płatność, jeżeli ten wniosek przejdzie i dostanie punktów, tą
liczbę minimalną, to faktycznie ten co robił tą dokumentację i wszystko ma taki zapis, ale
Szanowni Państwo nasz koszt to będzie tylko 16.000,00 zł, bo jak pan mówi to jest
Radny Ignacy Janczuk- stop, stop
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale jeszcze odpowiem panu, że po wykonaniu tego
przedsięwzięcia należy zrobić ponownie po roku czasu, bo tak jest zapisane w programie,
audyt energetyczny i studium wykonalności, trzeba wyliczyć na nowo to samo po roku czasu,
że to daje te efekty, które były założone w projekcie. I taką rzecz trzeba zrobić, bo jeżeli tego
się nie zrobi, to Szanowni Państwo nawet powiem inaczej, jeżeli się nie osiągnie tych
wskaźników, które oni podali i pan mówi, że to się zrobiło tak, żeby dostać dużo punktów.
Nie, oni nawet korygowali to, tak żeby to było jak najbardziej obiektywne, bo jeżeli trzeba
zrobić inwestycję, to jest wszystko na razie tylko wniosek. Zrobi się inwestycje i po roku
czasu trzeba znowu obmierzyć, wyliczyć i udowodnić, że się osiągnęło tą efektywność. Oni
założyli
Radny Ignacy Janczuk – żeby pan skserował ten pierwszy dokument.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę? Nie, tam kserowania nie ma.
Radny Ignacy Janczuk - pan tłumaczy nam głupotę, pan nam tłumaczy głupotę. 80.000,00 zł
to jest zgroza, żeby to zostało wypłacone z budżetu gminy.
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale to nie z budżetu gminy.
Radny Mateusz Leszczyński - a z czyjego?
Radny Ignacy Janczuk - rozrzutności nikt nie będzie finansował, unia nie jest głupia i
województwo.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to nie jest
Radny Ignacy Janczuk - to są normalnie jakieś rozrzutne wydatki takie jakie panu się to
widzi.
Radny Łukasz Kalużny - a ja mam jeszcze takie pytanie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to jeżeli wyrzucać z kosztów kwalifikowalnych to na etapie
sprawdzenia to to jest
Radny Mateusz Leszczyński- to dlaczego pan nie poinformował rady o tym zapisie w
umowie, te 2,5%? Skoro pan tak ładnie mówi, umowę pan zawierał z tą firmą, dlaczego pan
rady nie poinformował, dlaczego pan nie poinformował?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, bo to jest w ramach kosztów kwalifikowalnych.
Radny Mateusz Leszczyński- ja pytam dlaczego pan nie poinformował rady?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- bo nie było takiego
Radny Mateusz Leszczyński- nie było takiej potrzeby
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, bo uważałem, że 16.000,00 zł jeżeli gmina wyda
swoich pieniędzy, a mamy w umowie zapisane, że po roku czasu, Szanowni Państwo jeżeli
ten wniosek przejdzie i inwestycja byłaby wykonana, to wtedy, tak jak tłumaczę 2,5% za
sukces, na rynku że tak powiem też robią projekty z takimi zapisami, to nie ja pierwszy
zrobiłem, ale tak jak mówię, to nie jest za to że on napisał, on jeszcze w ramach tych
16.000,00 zł ma obowiązek
Radny Ignacy Janczuk- 80.000,00 zł, a nie 16.000,00 zł. 80.000,00 zł ponad, niech pan nie
wprowadza w błąd rady i pani prawnik
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- jakie 80.000,00 jeżeli jest 80 wpisane do wniosku jako
koszty kwalifikowalne, to z tego proszę Państwa 80% jest zwrot, a 20% jest wkład własny
Radny Mateusz Leszczyński - to te 2,5% to z czego wynika? Bonus?
Radny Ignacy Janczuk- kto panu to zwróci jako koszt kwalifikowalny i pana prywatną
rozrzutność? Pan nie żartuje.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, to jest w dokumentacji uwzględnione jako koszt
kwalifikowalny.
Radny Ignacy Janczuk- za to ktoś zapłaci, czy to będą pieniądze nasze, czy wojewody, czy
marszałka, czy unii, te pieniądze fizycznie pan wypłaci temu człowiekowi i to jest 80.000,00
zł ponad w górę. Od 80 w górę, proszę tu nie wprowadzać opinii publicznej i rady w błąd.
Radny Mateusz Leszczyński - zapis jest jasny.
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Radny Ignacy Janczuk - 2,5% od całej sumy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to proszę wziąć wniosek i przeczytać
Radny Mateusz Leszczyński – dobrze.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - koszty że tak powiem
Radny Mateusz Leszczyński - skoro pan podpisywał umowę to kto te 2,5% wprowadził do
umowy?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę?
Radny Mateusz Leszczyński- pan podpisywał umowę z tym człowiekiem, kto wprowadził
2,5% do umowy?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja, bo podpisałem umowę.
Radny Mateusz Leszczyński - to pan celowo zrobił rozrzutność?
Radny Ignacy Janczuk - pan działa na szkodę gminy, czy pan wie?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to jest uwzględnione we wniosku i to jest objęte dotacją, to
jest kosztem kwalifikowanym.
Radny Mateusz Leszczyński- 80.000,00 zł.
Radny Ignacy Janczuk – nas nie interesuje jaki to będzie koszt, to jest koszt rozrzutności
pana i naszej gminy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest koszt 16.000,00 zł.
Radny Mateusz Leszczyński - jakie 16.000,00 zł? 2,5% z 3.000.000,00 zł, nie umie pan
liczyć? Panie wójcie, niech pan policzy, ma pan kalkulator to może pan sobie policzyć, ile to
wyjdzie 2,5% z 3.000.000,00 zł, ponad.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak.
Radny Mateusz Leszczyński - ile wyjdzie?
Radny Ignacy Janczuk- z 3.200.000,00 ile wyjdzie z 2,5%?
Radny Mateusz Leszczyński - jakieś 90.000,00 zł, tyle wyjdzie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, solary budowaliśmy dla mieszkańców
Radny Ignacy Janczuk- proszę już nie wchodzimy
Radny Mateusz Leszczyński - 80.000,00 zł.
Radny Ignacy Janczuk - nie mieszamy pojęć, chce ktoś jeszcze?
Radny Leszek Muszyński- mam takie pytanie, tylko nie wiem, do kogo?
Radny Ignacy Janczuk - tak ogólnie.
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Radny Leszek Muszyński - to jest dość skomplikowane, gdyby złożył pan ten który złożył i
zostałaby z nim podpisana umowa na te 2,5%, gdyby to składała inna firma, to tego zapisu
by nie było? Czy dzisiaj jest na to tylko, że każdy jeden, który
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- różnie, jaka firma Szanowni Państwo, to zależy jaka firma,
jedna weźmie ileś tam
Radny Mateusz Leszczyński- panie Leszku
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na starcie, a druga po prostu bierze mniej na starcie, a
będzie właśnie później po zakwalifikowaniu
Radny Mateusz Leszczyński- ale przecież sam pan przed chwilą powiedział, że pan
wprowadził ten zapis, te 2,5%?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, bo z firmą rozmawiałem, z kilkoma, z trzema firmami
Radny Leszek Muszyński- i każda jedna to samo chciała?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, różnie było, ja miałem w budżecie 25.000,00zł, bo tyle
rada uchwaliła, i szukałem takiego, który zrobi dokumentację jak najtaniej, akurat ten rzucił
taką stawkę. Inni dawali stawki dużo większe, no wiadomo, że przy rozmowach to i stawka
jest różna i termin wykonania itd. Ale tutaj zadecydowało to, że facet robił takie inwestycje,
przedstawił gdzie robił i jakie i rzucił hasło. Hasło wrzucił, że takie na rynku są bonusy, że
mogą nawet firmy proponują ok. 5-10% w ramach tego
Radny Ignacy Janczuk - u czemu nie 15%?
Radny Mateusz Leszczyński - przecież pan zawierał umowę.
Radny Ignacy Janczuk - ja jestem, nie wiem
Radny Mateusz Leszczyński - przecież to jest, takie rozdawanie na prawo i lewo, to jest
szok. Takim rozrzucaniem pieniędzy za rok będziemy na długach jechać, skoro tak
wychodzi, co tam 100.000,00 zł w te czy we te, może premie jeszcze.
Radny Ignacy Janczuk - dlaczego my po prostu nie wiemy o takich rzeczach istotnych?
Dopiero musimy sami szukać i sami dochodzić, ja jestem tym zszokowany, 2,5% to dla mnie
jest szok, można było temu panu zaoferować 3.000,00 zł, jeśliby załóżmy sukces się odbył,
niechby sobie pobalował
Radny Mateusz Leszczyński - ale 80?
Radny Ignacy Janczuk - to może następny temat, to znaczy może ja poproszę żeby ci radni,
który głosowali za tym, żeby zostali po sesji bo musimy jakąś decyzje podjąć i musimy, być
może następną skargę, nie wiem, ja już tego nie, no nie może
Radny Mateusz Leszczyński- tak, nie może być, że pan podejmuje i pozwala na to, co chce
Radny Ignacy Janczuk- w kompetencje rady pan wchodzi i już od długiego czasu uwagę
zwracamy, a pan robi swoje. Teraz jeszcze powiem tak, teraz już powiem do informacji pani
przewodniczącej i komisji i nas wszystkich, to powiem co pan wójt powiedział, tak
mimochodem na ostatniej komisji jak rozmawialiśmy o nagrodach. Pan wójt może myślał, że
ja nie słyszę tego, ale akurat przepraszam usłyszałem, zacytuje, wójt powiedział tak, „źle
zrobiłem, że dałem te nagrody, trzeba było to puścić jako umowę zlecenie i nie byłoby
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sprawy”. Czyli następny temat do nadużyć, to u nas będą umowy zlecenia, prawnik panu
wójtowi już doradził, po co masz się tutaj tłumaczyć, to jest nowa forma płatności, która teraz
będzie podejrzewam nadużywana, bo to pan wójt tak powiedział, ale ja uważam, że my tu
się skupiamy nad malutkim jakimś problemem, ja bym nazwał takim „małym rakiem”, który
drąży tą gminę, a on już zrobił dwa przerzuty na inne organy i to jest niepokojące i ja nie
wiem, co z tym robić. Jeszcze nie skończyłem, po prostu chcę żebyście wiedzieli, żebyście
nie powiedzieli, że wy nic nie wiecie, od 5 sekund o tym wiecie, że takie rzeczy będą się u
nas działy. Następna sprawa, byłem tutaj u pani prawnik, chciałem zapytać. Byłem u pani
prawnik w tamten piątek i tutaj jak wchodziłem do gminy, to wychodził taki pan, z którym
znamy się dobrze, i chwilę porozmawiałem z nim, bo on zawsze lubi ze mną rozmawiać i
pytam się co pan tutaj robi, a on mówi przyszedłem zapłacić za wodę, ale mówi kasa jest
zamknięta. Ja mówię, bo byłem wczoraj kasa też zamknięta i dzisiaj, on mówi chyba będę
musiał po niedzieli przyjechać, ja mówię wie pan jeśli kasa jest zamknięta, to można jeszcze
wpłacić w banku, żeby pan nie jeździł w nieskończoność. Chciałbym zapytać co się dzieje,
że kasa jest nieczynna, bo dzisiaj też wywieszka wisi, że nieczynne, co się dzieje z tą
sprawą?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wyjaśni pani, pani Aniu dlaczego kasa jest nieczynna.
Radny Ignacy Janczuk - pana wójta pytam. Może ktoś odpowie, co się dzieje.
Radny Mateusz Leszczyński - pracodawca powinien wiedzieć co ludzie robią.
Radny Ignacy Janczuk - no bo dzisiaj diety są niewypłacane.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - diety będą wypłacone na koniec dnia, po zakończeniu obrad
sesji, natomiast jeżeli chodzi o to, że kasa zamknięta. Proszę Państwa zaszła taka
nieprawidłowość, była dokonana kontrola kasy w poniedziałek, pan wójt podpisał tutaj
upoważnienie, zostali oddelegowani pracownicy do kontroli kasy, wyszedł niedobór, pani
napisała oświadczenie, że ureguluje ten niedobór w następnym dniu, no ale też tam
troszeczkę brakowało. Ostatecznie w środę kasa została rozliczona ze stanem zerowym i
zostały odebrane klucze do kasy, do sejfu od kasjerki. Kasjerka poszła na urlop w czwartek i
piątek, dzisiaj tutaj
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- rano była rozmowa, było stanowisko, że ta pani, że tak
powiem jest w tej chwili na urlopie, tak?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - jest na urlopie, jest przesunięcie na stanowisku kasy.
Wystąpiłam do pana wójta z pismem, że po prostu osoba, która pełniła funkcję dotychczas,
nie budzi mojego zaufania, jeżeli chodzi o gospodarowanie środkami pieniężnymi i stąd też
tymczasowo jest inna osoba na kasie. Było przejęcie kasy protokolarnie, gotówki i całej
dokumentacji i jest inna osoba w tej chwili, pełni funkcję kasjera do czasu ogłoszenia, to
znaczy naboru na to stanowisko, bo będzie ogłoszony konkurs?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk- i w wyniku konkursu zostanie wyłoniona inna osoba.
Radna Ewa Szydłowska - a duży ten niedobór był?
Radny Mateusz Leszczyński - takie rzeczy się dzieją w gminie teraz?
Radna Ewa Szydłowska - ale zaraz, ale duży ten niedobór był?
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk - no taki, który kwalifikował do podjęcia takich działań, bo
pomylić się można.
Radny Mateusz Leszczyński - czyli co? Dyscyplinarka będzie?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – albo na własny wniosek.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - ja rozumiem wszystko, że można i te 500,00 zł, czy
1.000,00 zł, bo to są no różne sytuacje w życiu, że gdzieś tam się więcej wyda, coś przez
pomyłkę, ale w tej chwili to dyskwalifikowało jak gdyby do dalszej funkcji kasjera.
Radny Mateusz Leszczyński - to od dawna ten proceder trwał?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - to znaczy nie, poprzednie kontrole kasy były sporządzane,
bo robimy tak co kwartał i one były dobre, czyste, bo gdyby coś tam budziło wątpliwości to
reakcja nasza by była natychmiastowa, a w tej chwili jest taka, bo no niestety
Radny Ignacy Janczuk - ale jakby w tej chwili na dzień dzisiejszy jest
Radny Mateusz Leszczyński - rozliczona kasa?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - kasa jest na zero.
Radny Ignacy Janczuk - nie ma na dzień dzisiejszy straty?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - kasa jest na zero, tak. Ten niedobór, który został
ujawniony podczas remanentu został uregulowany.
Radny Mateusz Leszczyński - ale co z tym „fantem” zrobić?
Radny Ignacy Janczuk - co pan planuje w tej sprawie?
Radny Mateusz Leszczyński - co pan zamierz zrobić właśnie?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak jak pani skarbnik napisała, ta pani nie może już pełnić
funkcji kasjera, też to zdanie podzielam i trzeba wyciągnąć konsekwencje.
Radny Wiesław Maciejuk - to inne stanowisko obejmie teraz w gminie jak nie kasjera?
Radny Leszek Muszyński - to będzie rozpisany konkurs na kasjera?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, nabór.
Radny Leszek Muszyński - a ta pani, która była, będzie miała rozwiązaną umowę?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w tej chwili jest na urlopie, tak Państwo ustaliliście?
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - tak.
Radny Leszek Muszyński - po urlopie wraca do?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie
Radny Leszek Muszyński - do działu księgowego nie?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie
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Radny Ignacy Janczuk- nie wiem co powiedzieć po prostu, jestem zszokowany.
Radny Wiesław Maciejuk - wróćmy jeszcze do tego barszczu Sosnowskiego, panie wójcie,
co my z tym zrobimy?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - barszcz Sosnowskiego, faktycznie
Radny Wiesław Maciejuk- ludzie przychodzą, mówią.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, ja sprawdzałem, rozmawiałem, jego trzeba zwalczyć,
jego w tamtym roku Państwo kosiliście, ale żeby całkiem zniwelować trzeba te prace
powtarzać przez 5 lat.
Radny Łukasz Kalużny- czyli co?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, no to trzeba zacząć robić, a były skoszone w tym roku,
czy nie?
Radny Wiesław Maciejuk- nie, na wiosnę nie ma, teraz zaczyna się rozrastać.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- a duże to są?
Radny Wiesław Maciejuk- duże.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to jest bardzo niebezpieczne.
Radny Wiesław Maciejuk - słuchajcie wchodzi to już w las i wchodzi w pola, a to są nieduże
rośliny w tej chwili, także można randapem zabijać.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to trzeba, ja zadzwonię do Mariana, tak jak wtedy strażacy
pojechali.
Radny Łukasz Kalużny - panie wójcie to nie ma co dodzwonić tylko jakaś decyzja.
Radny Mateusz Leszczyński - trzeba robić.
Radny Łukasz Kalużny - czy my to mamy robić, czy nie?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, no trzeba zrobić, wziąć ten randap, nie wiem ile tam
przedtem braliśmy 10-20l
Radny Wiesław Maciejuk – ten sypki
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - do pokropienia dwa razy, to będzie do powtórzenia ze dwa
razy.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - strażacy z Nowej Kornicy zrobią to.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, rozpuszczają to w zbiornik później
Radny Mateusz Leszczyński - jeszcze ja mam dwa pytanie takie, mieszkańcy wsi Kiełbasek
prosili o lustro przy drodze.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - lustro przy drodze której?
Radny Mateusz Leszczyński - jak ludzie wyjeżdżają z wioski, bo mówią że dochodzi do
częstych wypadków.
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Radny Leszek Muszyński - czyja to jest droga?
Radny Mateusz Leszczyński – powiatowa.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i gminna.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pytanie jak ma być to uzgodnione, żeby to było widać że
ono stoi.
Radny Mateusz Leszczyński- ale po drugiej stronie jest krzyż, przestawić go, na drodze
gminnej, postawić z boku, jak się na boisko jedzie.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – jak to postawić, to niech się fachowcy
martwią.
Radny Mateusz Leszczyński - no właśnie, bo na prawdę mają już problem mieszkańcy,
zwracali się nie raz.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wyjechać i wjechać, ta droga prostopadle idzie, ja
pamiętam.
Radny Mateusz Leszczyński - bo, mieszkańcy mówią że dochodzi często do wypadków.
Jeszcze drugi problem, żeby naprawić kort tenisowy, bo są dziury w tartanie.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tutaj przy szkole?
Radny Mateusz Leszczyński - bo są głębokie, a naprawić się da na pewno, bo tartan jest
wyrwany i dziura jest, dół na 10-15cm, bo jak się tego nie naprawi to pójdzie całe boisko.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś pytania są?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to trzeba się zastanowić.
Radny Piotr Niedźwiedziuk – kiedyś się pytałem o nasze oznakowanie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - oznakowanie, napisy miejscowości.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - organizację ruchu.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a, to dobrze że pan mówi.
Radny Piotr Niedźwiedziuk – taki prosty znak przydałby się.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba zrobić stałą organizację ruchu.
Radny Piotr Niedźwiedziuk - ale oni tam nie postawili znaku, bo ta droga nie była w planie.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dla bezpieczeństwa można.
Radny Piotr Niedźwiedziuk - powiat powinien postawić znak na przykład o skrzyżowaniu.
Radny Mateusz Leszczyński - mam pytanie odnośnie tej naszej drogi powiatowej w
Wygnankach, trzeba coś w końcu z tym zrobić. Zrobić 800 m drogi, przejąć właściwości od
powiatu, zrobić 4 m szerokości ulicy, więcej tam nie trzeba. Trzeba to zrobić bo mieszkańcy
proszą już tyle lat i nie mogą się doprosić. Trzeba podjąć jakieś kroki, bo to już się odwleka w
nieskończoność. Można na początku zrobić betonówkę, mniej więcej człowiek to wyliczył, że
300.000,00 zł z asfaltem położenie tego. Tam jest wysypany żwir, zrobić betonówkę, tam nie
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ma co już wozić żadnego żwiru, bo jest wysoko ta droga, tam trzeba ją po prostu utwardzić,
zrobić tak samo jak w Rudce zrobili, 4 m drogi to jest świat i ludzie. Tam mieszkają
mieszkańcy. No trzeba podjąć jakąś decyzje w końcu, albo zrobić wniosek i przejąć
właściwości od powiatu i nie robić im problemu, bo to już nie jedna osoba panu mówiła o tej
drodze, na 100%.
Radny Leszek Muszyński – ja nie znam procedury, kto będzie przygotowywał wniosek. To
jakiś wykonawca będzie decydował czy podnieść, czy nie podnieść. Człowiek mówi, że nie
trzeba, ja mówię że nie trzeba, a on przyjedzie i powie niestety
Radny Mateusz Leszczyński – przejąć właściwości drogi
Radny Leszek Muszyński - ale potem musisz oddać
Radny Mateusz Leszczyński - no tak
Radny Leszek Muszyński - i nie oddasz 3 m drogi.
Radny Mateusz Leszczyński- to jest rok w rok to samo.
Radna Ewa Szydłowska - ale pani przewodnicząca kończymy?
Radny Mateusz Leszczyński- ale proszę o odpowiedź z tą drogą.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo ja występowałem, cały czas w tych
wnioskach zgłaszanych, które były na początku roku też pisane. Szanowni Państwo no
mamy tych radnych powiatowych i niech walczą z powiatem.
Radny Mateusz Leszczyński - ale ja bym prosił o przejecie drogi, nie o walczenie o drogę. I
tak powiat tego nie zrobi, już mówiłem panu od dawna, że tego powiat nie zrobi. Ja mówię
aby przejąć właściwości drogi na rzecz budowy i tyle i zrobić za swoje pieniądze. To nie ma
być asfalt nie wiadomo jaki, 4 m chodnika wystarczy, aby ludzie mieli tylko po czym jeździć,
bo tam jest masakra.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tam jest droga jeszcze w miarę żwirowa dobra.
Radny Mateusz Leszczyński - to niech pan jedzie teraz i się przejedzie samochodem i niech
pan zobaczy czy droga jest dobra.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - czasami tam jeździłem, no rzeczywiście jest o tyle lepsza,
że nie czarna ziemia, czy doły tylko wyżwirowana, wyniesiona.
Radny Mateusz Leszczyński – pani Elwiro mam złożyć oficjalny wniosek o przejęcie drogi i
pod głosowanie poddać?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- chyba tak wychodzi.
Radny Mateusz Leszczyński – no ja zgłaszam oficjalny wniosek.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- na piśmie.
Radny Mateusz Leszczyński – na piśmie? Dobrze.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - poczekajcie, my z tymi drogami, ale nawet
jak my przejmiemy tą drogę, sami dobrze wiecie jakie mamy finanse
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Radny Mateusz Leszczyński - ale ja nie mówię pani Elwiro teraz, zrobić załóżmy w tym roku
betonówkę, a w następnym nakryć to. Ja nie mówię od razu na raz robić.
Radna Ewa Szydłowska – a czemu?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - bo my mamy do przykrycia asfaltem te
betonówki
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- 125 m.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - mieliśmy już w tym roku na 100%
poprzykrywać betonówki.
Radny Mateusz Leszczyński - jak się wydaje 100.000,00 zł na prawo i lewo to i nie ma.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- 1.500.000,00 zł na drogę powiatową.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale nie rozstrzygniemy.
Radny Mateusz Leszczyński - na piśmie to złożę.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jeszcze jakieś, dobrze.
Radny Ignacy Janczuk - no mnie cały czas martwi ten złożony projekt, no jakoś, ktoś mi musi
wyjaśnić co dalej z tym projektem, dla mnie na dzień dzisiejszy on jest stracony, na dzień
dzisiejszy ten projekt jest stracony. No to co będziemy robić z pompami, tylko po to, bo
wójtowi jakieś chore ambicje zagrały? Mamy rozryć boiska, mamy rozryć wszystko, założyć
za 1.000.000,00 zł rzeczy, które wszyscy mówią, bo ja rozmawiałem z ludźmi, ja czytałem o
tym, to są rzeczy zbędne. To jest wciskanie ludziom na siłę, tylko po to bo tego nikt nie chce,
to generuje potężne koszty energetyczne, bo ona czy czerpie ciepłą wodę, ale ciągnie też
potężne ilości prądu.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- no ale jakie my mamy w tej chwili możliwości?
Radny Mateusz Leszczyński- wycofać się z projektu, takie mamy możliwości.
Radny Ignacy Janczuk- teraz tak się wycofać, czyja to będzie wina się wycofać, rady?
Radna Ewa Szydłowska- nie, ja się nie czuje winna.
Radny Ignacy Janczuk- ja też się nie czuje winny, bo ja chciałem zrobić ten projekt lepiej, po
prostu żeby było zrobione to co jest potrzebne. Bo na dzień dzisiejszy w tej szkole
wystarczyło, bo to jest ładna, fajna szkoła, wystarczyło wymienić okna i część ocieplenia, to
kwestia myślę zamknęłaby się 200.000,00 zł albo mniej i już temat mamy w miarę
unormowany. Wszystko zaczyna grać. I mamy pieniądze na inne inwestycje, u nas
inwestycje od 5 lat czekają, czekają inwestycje w kolejce, które nie są robione, cały czas jest
coś ważniejszego.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak, a na przykład w tym momencie my te
pompy ciepła możemy wycofać z projektu? Zmniejszyć?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, żeby zmienić rodzaj, inaczej powiem,
żeby w miejsce pomp co innego wrzucić, to jest tak jak powiedziałem, od nowa, że tak
powiem przygotowanie wszystkich dokumentów, audyt energetyczny, PFU, studium
wykonalności itd.
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Radny Ignacy Janczuk - ale co pan mówi? Nabór jest zamknięty, nabór jest zamknięty.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.
Radny Ignacy Janczuk - żadnych zmian w tym naborze już nie ma, znowu pan nam tłumaczy
nie wiadomo jak, na dzień dzisiejszy temat jest zamknięty.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale może istnieje możliwość taka, bo jak oni
sami coś tam zmieniają we wnioskach, może istnieje taka możliwość, że możemy to
zmniejszyć ten nasz wniosek o te pompy ciepła i tam no nie wiem.
Radny Mateusz Leszczyński- no ale jak mówiliśmy bez pomp ciepła, to wójt nie posłuchał
zaleceń rady i znowu nam kładzie kłody pod nogi i na nas zwali, że my to zepsuliśmy, jak
zwykle będzie rada winna.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – same problemy.
Radny Ignacy Janczuk- to same problemy, ale zwróćcie uwagę kto te problemy generuje
cały czas, cały czas nie słuchając, cały czas coś mówiąc wbrew.
Radny Mateusz Leszczyński- nie byłoby problemu, gdyby wójt posłuchał radnych, no mamy
bardzo duży problem z tym, tak nie powinno być.
Radny Ignacy Janczuk- proszę radnych na następne te przygotować stanowisko w tej
sprawie właśnie
Radny Mateusz Leszczyński – żeby pan wójt przedłożył pani papiery.
Radny Ignacy Janczuk- znaczy tego to nie wiem, bo to nie ma się do czego odnieść.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to już dzisiaj
Radny Ignacy Janczuk- a jeszcze tylko takie pytanie, czy ten projekt nie powinien pójść
uchwałą już wcześniej?
Radny Mateusz Leszczyński – właśnie.
Radny Ignacy Janczuk- bo, uważam że powinna być na wykonanie tego projektu uchwala, a
nie
Radny Mateusz Leszczyński- nie opinia.
Radny Ignacy Janczuk - do tej pory na to nie ma żadnej uchwały, tak jakby można by
powiedzieć idzie to na wariata, o tak powiem w jednym zdaniu, gdzie taki projekt
3.200.000,00 zł on powinien być zrobiony uchwałą już dawno. Każdą inwestycję wchodzimy
uchwałami.
Radny Mateusz Leszczyński- 3.000.000,00 zł bez uchwały, mamy opinie tylko na to.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Elwira
Hulińska zamknęła obrady XXVII Sesji Rady Gminy o godzinie 12 : 35.

Protokołowała

Przewodniczyła

Marzena Gromysz

Elwira Hulińska

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji

