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PROTOKÓŁ NR XXVIII/2016 

z sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 27 czerwca 2016 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Elwiry Hulińskiej – 

Przewodniczącej Rady Gminy. 

Obrady rozpoczęły się o godzinie  12:30  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – witam Szanownych Państwa bardzo serdecznie i 

otwieram XXVIII Sesję Rady Gminy w Starej Kornicy. Witam gości zaproszonych na 

dzisiejszą sesję, księdza proboszcza z Kornicy Mirka Pietrzaka, księdza proboszcza ze 

Starych Szpaków Jacka Nazaruka, witam serdecznie panie sołtyski i panów sołtysów z 

terenu naszej gminy, radnych, panią mecenas, panią redaktor, pana redaktora, panią Anię i 

pana wójta. Stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 14 radnych. 

Nieobecny pan Łukasz Kalużny- nieobecność usprawiedliwiona.  

 

Proponuje następujący porządek obrad : 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – proponuję, aby na początku wypowiedzieli się 

księża, aby potem się z nami nie nudzili. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

4. Informacja z realizacji wydatków w ramach zadań inwestycyjnych wykonanych przez 

Gminę Stara Kornica w I półroczu 2016 r. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.: 

    - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania 

planu finansowego instytucji kultury- biblioteki oraz sprawozdania o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015r. 

- przedstawienie sprawozdania finansowego gminy, 

- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. 

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wó jtowi 

Gminy z wykonania budżetu za 2015 r. 

- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

- dyskusja, 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015r. 

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2015 r. 

6.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2018, 
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- zmiany w budżecie gminy na 2016 rok, 

- 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, 

-przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Wzbogacenie oferty 

kulturalnej na terenie Gminy Stara Kornica poprzez renowację zabytkowych kościołów: 

Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej Kornicy oraz Kościoła p.w. M.B. 

Częstochowskiej w Starych Szpakach, 

- wspólnej realizacji z Gminą Stara Kornica, Gminą Dobre, Gminą Jakubów, Gminą 

Stanisławów projektu pn. „Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach 

wschodniego Mazowsza: Stara Kornica, Dobre, Jakubów, Stanisławów”, 

-zwrotu przez Powiat Łosicki kaucji wpłaconej przez Gminę Stara Kornica na realizację 

projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze 

przygranicznym Polski i Białorusi”, 

- określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,  

- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stara Kornica. 

7. Wnioski i interpelacje radnych. 

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – czy jakieś uwagi do porządku obrad macie 

Państwo? 

Radny Ignacy Janczuk - ja chciałbym poprosić, aby po punkcie trzecim, czyli po 

sprawozdaniu pana wójta z działalności między sesjami przejść od razu do rozpatrzenia tych 

czterech skarg, dlatego, że to jest sprawa ciągnąca się od półtora miesiąca i dla nas też jest 

to sytuacja dość trudna i taka problematyczna. I chcąc abyśmy mogli dalej spokojnie nad 

resztą obradować proponuję, aby to zostało przeniesione jako punkt czwarty, cztery te 

uchwały, cztery te skargi i proszę wszystkich radnych o poparcie mojego wniosku. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - nie widzę problemu, czy jeszcze są pytania? 

Radny Leszek Muszyński - czyli co? Po punkcie czwartym pójdzie punkt szósty, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie po trzecim. 

Radny Ignacy Janczuk - po trzecim. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - po trzecim, szósty. 

Radny Ignacy Janczuk- znaczy nie, tylko te cztery skargi, nic więcej. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska-  ja nie widzę żadnego problemu, czy Państwo jakieś 

zastrzeżenia w tym względzie macie? To w takim razie z proponowanymi zmianami przeze 

mnie i przez radnego zmianami, kto jest za porządkiem obrad? 
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Wszyscy radni byli za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - bardzo prosimy księży. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to ja mogę? Może wprowadzę w temat, jak 

przedstawiałem to wcześniej, rozmawialiśmy o tym w piątek, jak jest w porządku napisane 

przyjęcie uchwały o partnerstwie między gminą, parafią Stare Szpaki i parafią Stara Kornica. 

Szanowni Państwo poprosiłem księży, mam tutaj u siebie, przed sobą, umowę zawartą 

między parafią rzymskokatolicką, a jednostką przygotowującą dokumenty, właśnie robiącą 

ten projekt o zobowiązaniach. Czyli zamawiający zamawia, a wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania kompleksowego audytu energetycznego dla budynku zabytkowego kościoła p.w. 

Najświętszej Marii Częstochowskiej w Starych Szpakach oraz programu funkcjonalno-

użytkowego dla działań wynikających z wykonanego audytu energetycznego. Czyli to jest 

działanie te w ramach tego tytułu, tak jak tu jest przywołane w projekcie uchwały partnerskiej, 

wzbogacenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Stara Kornica poprzez renowację 

zabytkowych kościołów w Starej Kornicy i w Starych Szpakach. Jedną umowę jednostka 

przygotowująca wniosek podpisała z Parafią Rzymskokatolicką w Starych Szpakach, a druga 

umowa jest podpisana też między Parafią w Starej Kornicy i jednostką wdrażającą, też 

zamawiający zamawia, a wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego audytu 

energetycznego dla budynku zabytkowego Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w 

Starej Kornicy oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Czyli te działania, które są robione i 

robi to jednostka, która została wybrana przez parafię do przygotowania dokumentacji 

projektowo-technicznej. Tą umowę mają kościoły podpisane bezpośrednio z jednostką, a w 

ramach tych działań ta jednostka wykona Szanowni Państwo tak jak tu przeczytałem 

program funkcjonalno-użytkowy, audyt energetyczny, studium wykonalności. Także tu są, 

księża mają oryginały, tu są umowy podpisane już przez wszystkie strony. Szanowni 

Państwo, pytanie było następujące, jaka w tym partnerstwie będzie rola gminy? Rola gminy 

to tak jak już mówiłem, otrzymaliśmy projekt umowy partnerskiej, ja Państwu nie będę czytał 

całości, tylko przytoczę paragraf drugi, zakres współpracy w ramach wspólnego 

przedsięwzięcia. Partner Gmina Stara Kornica wnosi do projektu zasoby ludzkie, zasoby 

organizacyjne, koszty prowadzenia projektu i działania itd., tu nie wystąpią. Gmina Stara 

Kornica jest odpowiedzialna za koordynację działań związanych z prowadzeniem i 

rozpowszechnianiem nowej oferty kulturalnej wynikającej z projektu, czyli utrzymanie tej 

oferty oraz jej rozwój w przyszłości. Czyli tak jak Państwu mówiłem, my tylko jako gmina, 

samorząd wniesiemy ten wkład miękki, nie pieniężny, właśnie dopisując do naszych 

kulturalnych działań na terenie gminy, działania parafii jednej, czy drugiej, czy w odwrotnym 

kierunku. Parafie będą coś organizowały to wiadomo też, na ten okres trwania projektu nie 

wiem 5 lat to też będziemy partycypowali. Powiem Państwu więcej, bo jeżeli to jest 

organizowane przez parafię to wiadomo idą mieszkańcy gminy, i parafianami, jeżeli my coś 

robimy, festyn albo coś, to wiadomo, że będą przychodzić i mieszkańcy i parafianie, bo to się 

nakłada. A w projekcie właśnie wkomponowane jest to, że to będzie współpraca partnerska i 

to będzie nadawało nowy, że tak powiem wymiar kulturalny tutaj współpracy samorządu z 

innymi jednostkami. Pytaliście Państwo, jeżeli chodzi o koszty no to tutaj ewentualnie księża 

mogą powiedzieć, z tym, że powiem Państwu jedno, z zarządzenia i instrukcji wypełniania 

każdy czy lider, bo tutaj liderem będzie Parafia Stara Kornica musi podpisać takie 

oświadczenie, ja Państwu odczytam, bo wzór już mamy oświadczenia: na podstawie punktu 

1.7 regulaminu konkursu, tam przytoczona jest nazwa w związku ze złożeniem wniosku o 

dofinansowanie projektu pod nazwą „ Wzbogacenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Stara 

Kornica poprzez renowację zabytkowych kościołów: Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia 

N.M.P. w Starej Kornicy oraz Kościoła p.w. M.B. Częstochowskiej w Starych Szpakach” ze 
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środków pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 5 przedstawiam listę wyłączoną z 

ujawnienia dokumentów, studium wykonalności, tablice finansowe, czyli założenia tych prac, 

oświadczenie dotyczące dokumentów finansowych, informacje finansowe o 

wnioskodawcach. Takie rzeczy zgodnie z regulaminem konkursu są objęte, że tak powiem 

tajemnicą. Szanowni Państwo, nie wiem to księża może powiedzą jaki jest w tej chwili 

szacowany koszt takiej inwestycji na poziomie jednej parafii i drugiej parafii, bo takie pytanie 

padało na komisji. 

Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej Kornicy Mirosław Pietrzak- 

moi kochani, kłaniam się wszystkim raz jeszcze, kiedy usłyszałem po raz pierwszy o tej 

propozycji partnerstwa zaświeciła mi się jakaś żółta lampka, o co to chodzi? I o jakie 

partnerstwo? Kiedy rozmawiałem z księdzem biskupem i z ekonomem diecezjalnym 

usłyszałem takie słowa, że proszę się tego nie bać, ponieważ powstaje, można by 

powiedzieć jakaś nowa jakość jeżeli chodzi o współpracę między jednostkami kościelnymi, a 

jednostkami samorządowymi. Do niedawna ta współpraca nie była mile widziana, wręcz było 

coś takiego jak odseparowywanie się od tego, natomiast w tej chwili przy ocenie takich 

wspólnych działań są wręcz plusy przy takich ocenach wniosków. Jeżeli załóżmy parafia 

współpracuje tak, jak tutaj pan wójt powiedział w takim partnerstwie z gminą to tam, gdzieś 

na górze jest to pozytywnie widziane. Dlatego, też chcielibyśmy skorzystać, tak jak pan wójt 

tutaj na wstępie powiedział z takiej wymiany dóbr, można by powiedzieć, doświadczeń, 

wymiany osobowej, bo my tworzymy parafię, w której akurat ja mam zaszczyt być 

proboszczem. Ale nasi parafianie są jednocześnie mieszkańcami gminy i te zainteresowania, 

te różne działania przenikają się nawzajem, i na tym właśnie ma polegać to partnerstwo, że 

mamy swoją ofertę wzbogacać przez taką współpracę. Ponieważ nasz kościół, który stoi 

tutaj na skrzyżowaniu, w szczególnym miejscu historycznym, gdzie były prześladowania 

Unitów, naszych pradziadów, jest w takim stanie w jakim jest, co nawet widać przez okno 

stąd, potrzebuje on jak najszybszej rewitalizacji. Nie jesteśmy w stanie, ponieważ kościół jest 

zabytkowy sami sobie z tym poradzić, dlatego chcemy skorzystać z tych funduszy 

europejskich, które są na takie rzeczy przeznaczone. I nasze działanie, nasza parafia chce 

właśnie wykorzystać ten fundusz, jaki jest na to, chcemy dokonać pewnych prac 

remontowych, które wartość w ogóle tego wniosku o dotację wynosi 1.200.000,00 zł. Dotyczy 

to remontu elewacji, dotyczy to naprawy muru, elewacji tynków, a są to zabytkowe rzeczy. 

Dotyczy to wstawienia nowych żaluzji na wieży i sygnaturce, dotyczy to również napraw 

pokrycia dachu, remontu więźby dachowej, ponieważ jest ona mocno nadszarpnięta. Także 

renowacja wewnątrz kościoła, wykonanie nowych jeszcze kolejnych okien po to żeby 

docieplić budynek, znaczy nie chodzi o ściany, ale żeby przez okna, które są dosyć duże nie 

uciekało to ciepło, które my w sezonie zimowych próbujemy zatrzymać jak najskuteczniej. 

Podobnie jest ze strychem, chcemy to ocieplić. Także wokół kościoła ten chodnik potrzebuje 

jakiejś wymiany, budynek mamy piękny, ponad 100-letni 1908 r. to jego początek i 

potrzebuje on dużych nakładów. Chcemy właśnie skorzystać z takiej pomocy europejskiej i 

wartość tej dotacji to jest 1.215.000,00zł. Nie wiem czy jest potrzeba jakiś dokładnych 

informacji co tam będzie w toku poszczególnych prac robione, zresztą jeszcze będzie 

robiony cały kosztorys dokładny tych wszystkich prac, ale to dopiero kiedy wniosek przejdzie 

po prostu w konkursie. Jak pan wójt wspomniał my nie chcemy, to znaczy wszelkie jakieś 

plany, które już teraz mamy, wszelkie takie przygotowania formalne, koszty ponosimy ja i 

ksiądz Jacek, znaczy nie my, tylko parafie ponoszą, koszty tych różnych prac projektowych. 

Już pewne rzeczy są poza nami, pewne jeszcze przed nami, także na pewno to nie będzie 

obciążało budżetu gminy, tylko obciąża budżet parafii. Miałbym tyle jeżeli chodzi o takie 

informacje dotyczące naszej działalności. 



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 
 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - były pytania na komisjach czy na sesji struktura 

finansowania, to jest projekt gdzie dotacja jest 80% 

Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej Kornicy Mirosław Pietrzak- 

a tego nie wspomniałem, myślałem że to jest jasne, 80% jest europejskich pieniędzy, 20% 

jest naszych. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, to co ksiądz powiedział te wartości to są wartości, 

które mogą się zmieniać, ale to są koszty kwalifikowane. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czy jakieś pytania macie Państwo? 

Radny Ignacy Janczuk - tak, ja bym miał pytanie, bo inwestycja będzie za 1.200.000,00 zł i 

teraz czy parafia będzie musiała wyłożyć te pieniądze, te 1.200.000,00 zł i dopiero po 

zakończeniu projektu oczekiwać na zwrot tych pieniędzy, czy wykłada tylko te 20%, a jakby z 

góry unia dołoży te 80? 

Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej Kornicy Mirosław Pietrzak- 

mogą być dwa sposoby finansowania, może być etapami to rozliczane z unijnych pieniędzy, 

ewentualnie może być uruchomiona pożyczka i wtedy na koniec może być wszystko 

rozliczone. 

Radny Ignacy Janczuk - ale to parafia będzie sama zaciągać tą pożyczkę? 

Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej Kornicy Mirosław Pietrzak- 

tak, jeżeli nawet chodzi o przygotowawcze takie prace, projekty to my podpisujemy z 

przygotowującą firmą projekty umowy, a nie gmina, to my jesteśmy wnioskującymi. Gmina 

jest dla nas taką pomocą merytoryczną. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - o właśnie gmina jest potrzebna do punktacji 

rozumiem. 

Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej Kornicy Mirosław Pietrzak- 

tak, jeżeli my współpracujemy ze sobą na tym polu kulturalno-religijnym razem z gminą, 

przenikamy się, to jest punktowane, o to chodzi w tym partnerstwie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja dodam jeszcze procedury żeby wniosek przeszedł, 

zakwalifikował się, to nawet przetargi etc., to już będzie robił każdy partner we własnym 

zakresie, to nawet na zasadzie takiej, że nie będzie obowiązku robić przez grupę, jako 

centralnie, tylko z tego co czytałem, każdy partner i tego dopilnujemy, żeby zapisane było w 

porozumieniach, w umowach, żeby każdy partner sam wyłania wykonawcę, płaci, a później 

tylko robi zbiorówkę z rozliczenia, z protokołów i odsyła do jednostek rozliczeniowych. 

Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej Kornicy Mirosław Pietrzak- 

to znaczy my razem występujemy, ale jeżeli chodzi o finanse to już będziemy jako oddzielne 

parafie tutaj rozliczać. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - proszę bardzo, czy jeszcze jakieś pytania macie 

Państwo?  

Radny Wojciech Baj - jeżeli projekt przejdzie to nie ma rozdzielania parafii, że dostaje jedna 

parafia, a druga nie? 
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Proboszcz Parafii p.w. M.B. Częstochowskiej w Starych Szpakach Jacek Nazaruk - nie, nie 

to jest jako jedna. 

Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej Kornicy Mirosław Pietrzak- 

to jest jeden projekt, także to też jest pewien plus, że jest gmina, są dwie parafie taki projekt 

łatwiej przechodzi w konkursie niż gdybyśmy starowali indywidualnie. 

Radny Leszek Muszyński - to już wszystko zostało ustalone wstępnie, że w Parafii Kornica 

będą wykonane takie i takie prace, a w Szpakach takie, żeby się nie okazało, tak że w 

Szpakach  

Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej Kornicy Mirosław Pietrzak-

tak, tak, już mamy kosztorys 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, uzupełnię proboszcza, to się będzie  

też tyczyło Szpak, tak jak mówiłem, każdy wnioskodawca czy Stara Kornica i Szpaki mają 

swój kosztorys, sami przetarg ogłoszą i powiem Państwu więcej, konserwator i służby 

pomocnicze, które robiły dokumenty pomocnicze indywidualnie były na obiektach tu i były  na 

obiekcie tym i poprzez pozwolenia konserwatorskie, bo musi byś zgoda konserwatorska 

powstał projekt jaki prace będą mogły być robione. Tam nie będzie napisane że chodzi o 

4000m, to będzie rozpisane konkretnie na każdy podmiot, czy na każdą parafię oddzielnie 

zakres prac. 

Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej Kornicy Mirosław Pietrzak- 

ja nie chciałbym przeszkadzać panu wójtowi, my już mamy kosztorysy i każda parafia i 

Szpaki i Kornica mamy swoje kosztorysy i dlatego, ten zakres prac jest przedstawiony 

konserwatorowi i już jesteśmy po tych wstępnych ustaleniach, mamy pozwolenia 

konserwatora na rozpoczęcie prac i te pozwolenia idą do projektu, że już mamy taką otwartą 

drogę, że możemy to robić. Aby tylko ten pomysł przeszedł 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - aby dobrze był oceniony, Szanowni Państwo podstawą 

złożenia wniosku w takiej sytuacji, jest decyzja, pozwolenie konserwatora na te prace, które 

były zgłoszone. Bez takiej decyzji wniosek nie będzie przyjęty formalnie, bo nie jest 

kompletny. 

Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej Kornicy Mirosław Pietrzak- i 

my już po tym jesteśmy, mamy pozwolenia konserwatora i ksiądz Jacek i ja, mamy 

pozwolenia na przystąpienie do realizacji. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska- to znaczy brakuje tylko naszej uchwały, bo do kiedy 

jest składanie wniosku? 

Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej Kornicy Mirosław Pietrzak- 

do końca czerwca. 

Radny Leszek Muszyński- a rozpatrzenie wniosku jest do? 

Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej Kornicy Mirosław Pietrzak- 

do końca czerwca składamy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- wniosek będzie rozpatrywany prawdopodobnie tak średnio 

wychodzi, że około pół roku, 3-6 miesięcy. 

Radny Leszek Muszyński – inwestycje w tym roku nie ruszą w ogóle? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, Szanowni Państwo, ja Państwu jeszcze dopowiem 

zgodnie z harmonogramem i kryteriami, nabór w ramach tego działania, rozliczenie jest do 

czerwca 2018 r. Nawet jest wskazówka taka, że prace powinny być wykonane w 2017, tak 

żeby jednostka miała te pół roku na rozliczenie się i wystąpienie z wnioskiem o zwrot 

środków. 

Radna Ewa Szydłowska- a proszę księdza ja mam jeszcze pytanie, wniosek jest do końca 

czerwca, a tutaj mi się wydaje, że jednomyślnie radni stwierdzili, że nie lubimy tak w ostatniej 

chwili podejmować szybko, dlaczego to tak? Skoro jest kosztorys, są podpisane już umowy, 

a tak późno do rady tu się zgłoszono, kto to w ogóle był inicjatorem? 

Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej Kornicy Mirosław Pietrzak- 

w ogóle początek tych pomysłów i tej inicjatywy się niedawno zaczęły, my niedawno 

dowiedzieliśmy się, że możemy przystępować do składania takiego wniosku, my 

dowiedzieliśmy się dosłownie miesiąc, może 7 tygodni, że możemy przystępować do tego, 

wszystko było do tej pory, do końca trzymane, nie wiedzieliśmy jaki będzie program, czy 

możemy przystąpić do czegoś takiego, także to w ogóle jest z ostatniej chwili. Ja wolałbym, 

żeby to było na spokojnie. 

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

Radna Ewa Szydłowska - a zakres prac w Szpakach jest podobny? 

Proboszcz Parafii p.w. M.B. Częstochowskiej w Starych Szpakach Jacek Nazaruk- wiecie 

Państwo, że jeżeli chodzi o Szpaki to nie równamy się do Kornicy z wielu różnych względów, 

ale Szpaki są dość ważnym miejscem w naszej diecezji jeżeli chodzi o kult św. Józefa. Jest 

to miejsce kultu św. Józefa i w sumie jedyne takie, słynne i ważne miejsce na skalę całej 

naszej diecezji i diecezji sąsiedniej drohiczyńskiej. Od 2014 r. do obecnego roku prowadzimy 

prace o rozbudowę naszego kościoła, ta rozbudowa obejmowała transept, zakrystię i nowe 

prezbiterium, zwieńczone jest to wszystko wieżą. Inwestycje finansowaliśmy z własnych 

środków. Także prace dalsze, które planujemy to jest praktycznie objęte już w projekcie, 

które ja już pozyskałem wcześniej w 2013 r., dalej renowacja i rewitalizacja, kontynuacja 

tego co zaczęliśmy w 2014 r. Planujemy remont dachu i wymianę dachu na starej części 

kościoła, bo na nowej mamy nowy, renowację ścian i elewację kościoła i sygnatury. Nasz 

kościół na chwilę obecną jest w połowie murowany, a w połowie drewniany i jest taki plan, 

projekt, że  będzie oszalowany cały drzewem modrzewiowym, żeby patrząc z zewnątrz był w 

połowie murowany, ale będzie w całości oszalowany drzewem modrzewiowym, tak to będzie 

wyglądało. Renowacja ścian i elewacja kościoła, ocieplenie oczywiście tego kościoła. Jest 

budowany w 1959 r. taką metodą chłopską, bardzo oszczędną. Planujemy też ogrzewanie 

tego kościoła, ma być przeprowadzone z plebanii, z budynku plebanii, taką termo izolowaną 

rurę i tam mamy piec i tam mają być zamontowane grzejniki w kościele takie nawiewowe. 

Wymiana okien i wymiana drzwi zewnętrznych, bo są mocno zdezelowane, oczywiście na 

starej części. Instalacja antywłamaniowa, otwieramy kościół bez tej instalacji i z uwagi na to, 

że część wcześniej została rozebrana i w związku z tym zreorganizowało się mocno ta 

instalacja alarmowa którą mieliśmy, trzeba to budować tak jakby na nowo. Budowa schodów 

wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i wykonanie posadzki z kamienia wraz z 

termoizolacją. W tej chwili na nowej części mamy beton tak jak było przy budowie, a na 

starej części mamy tą posadzkę, która była dotychczas. I teraz żeby całość była jednakowa 

trzeba położyć posadzkę na całości kościoła. I prace takie zakończeniowe to jest chodnik 

wokół kościoła, tak to wygląda. Całość inwestycji, wartość robót inwestycyjnych, oczywiście 

na podstawie kosztorysu, ale to wiadomo to zostało wyliczone to 668.000,00 zł. to tyle. 



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 
 

Radna Ewa Szydłowska - ale to ten 1.215.000,00 zł to razem, tak? 

Proboszcz Parafii p.w. M.B. Częstochowskiej w Starych Szpakach Jacek Nazaruk- nie, 

oddzielnie. 

Radna Ewa Szydłowska – Kornica, a 668 dla Szpak? 

Proboszcz Parafii p.w. M.B. Częstochowskiej w Starych Szpakach Jacek Nazaruk - Kornica 

ma swój kosztorys, a my mamy swój, słucham? 

Radny Ignacy Janczuk - jeśli można to ja bym, my o tej inwestycji tutaj, to my dzisiaj 

dowiadujemy troszkę czegoś, bo to tej pory nie mieliśmy wiedzy, i tak nawet wczoraj dotarła 

do mnie taka informacja, która troszkę mnie zasmuciła, bo ktoś mówi że część radnych jest 

przeciwna jakiemuś działaniu z kościołem, to nie jest prawda, ta rada jest rozsądna i mądra i 

zawsze podejmuje decyzje dobre dla społeczeństwa i to jest dobre, tylko my chcieliśmy 

rozmawiać jakby z księżmi o tym, bo nie mieliśmy wiedzy. Do tej pory to co nam się 

przedstawiało, bo my tutaj musimy mieć jasność, tutaj musi być jasność, kto co finansuje i ile 

ma nas to kosztować, ja już mam troszkę no takie przejrzenie,  

Proboszcz Parafii p.w. M.B. Częstochowskiej w Starych Szpakach Jacek Nazaruk – ale tylko 

trochę? 

Radny Ignacy Janczuk – nie, już w miarę, że tak jakby gmina ma być partnerem 

merytorycznym, czyli kosztów my nie ponosimy i to już jest jakaś jasność. Bo na przykład 

jeśli u nas jest złotówka straty to jest źle, jeśli jest złotówka nadwyżki to jest źle, musi 

wszystko grać. Także już teraz mamy pewną jasność, żeby to dalej mogło być, ale mówię 

nigdy ta rada nie była przeciwna. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - uchwałę do przystąpienia do tego partnerstwa 

mamy w dalszej kolejności i wtedy przegłosujemy, także bardzo dziękujemy księżom, jeżeli 

chcecie panowie z nami zostać to prosimy bardzo, a jeżeli nie to dziękujemy. 

Ad.pkt.3.p.p. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności miedzy sesjami. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - było pytanie ostatnio czy dalej będzie kontynuowany język 

angielski w naszych szkołach w ramach programu Youngster, tak mam informację że będzie 

kontynuacja w następnym roku szkolnym. Druga rzecz, w czwartek mnie nie było i w piątek, 

prawdopodobnie w tym roku powinna się zamknąć inwestycja budowy chodników przy 

drodze wojewódzkiej. Złożyłem już w piątek, byłem w Węgrowie, w Warszawie złożyłem 

stosowne dokumenty, które były niezbędne tzn. pełnomocnictwa dla tamtej strony, aby ten 

proces uruchomili, wszystką dokumentację techniczną mamy, bo też po drodze uzgadniałem 

szczegóły dokumentacji technicznej z Węgrowem, także powiem Państwu krótko, 

pozwolenia na budowę mamy, w tej chwili sprawa jest w Warszawie i w najbliższych dniach 

się temat wyjaśni i stąd potrzebne nam jest, żeby zabezpieczyć środki w budżecie własnym 

na te inwestycje, bo tego oczekuje właściciel drogi. Powiem Państwu, tak środki, jakie gmina 

w tej chwili wyłoży, po spotkaniach i rozmowach to po stronie gminy będzie tylko koszt 

oświetlenia. Koszt budowy chodnika w 100% przejmie na siebie właściciel drogi, czyli, 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Powiem Państwu tak ogólnie jak to wygląda na 

roboczo, oświetlenie tego odcinka drogi przy tutaj Kornicy i Wólce to jest koszt ok. 

300.000,00 zł, ponad 300.000,00 zł, bo tutaj pani skarbnik zaproponowała 342, bo dochodzą 

jeszcze te koszty nadmorskie, a wartość chodnika tu i tu to jest 1.340.000,00 zł. Czyli na 

kwotę inwestycji planowaną w wysokości 1.340.000,00 zł i 340, 1.680.000,00 zł tutaj gmina 

będzie partycypować w tej kwocie 340.000,00 zł. I myślę, że to sprawa się wyjaśni w 
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najbliższym czasie, w przeciągu 2-3 tygodni. Jeżeli to zostanie wprowadzone, ja wszystkie 

dokumenty złożyłem żeby to zrobili. To ta inwestycja ma być rozpoczęta w tym roku i w tym 

roku się skończyć i zakończyć. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - to ja rozumiem, że to jeszcze nie jest pewne? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, nie Szanowni Państwo, to stanie w tym miesiącu na 

zarząd marszałkowski, a już wszystkie dokumenty trzeba skompletować i przygotować, tak 

żeby na zarządzie był komplet dokumentów. Bo skoro już proszą o przygotowanie z naszej 

strony też i swojej i jest szansa że wprowadzą. Bo z naszej strony była umowa, podpisałem 

zawiozłem właśnie do Warszawy o tym partnerstwie, taka prosta umowa krótka, oni przejmą 

wszystkie prace, ja daje im pełnomocnictwo do podejmowania czynności i nawet będę 

rozmawiał w ten sposób, że całą inwestycję zrealizuje jeden inwestor, czyli MZDW, a my 

według wartości po przetargowych zapłacimy im za tą część oświetleniową, której i 

pochodne tam co będą. Bo tak rozmawiałem będąc, a dzisiaj otrzymałem telefon, że na taką 

opcję się też zgadza cała dyrekcja Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - tak, a umowa jest już gotowa z naszej strony? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- z naszej strony już tak. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - a do tej umowy wgląd możemy mieć? Ja nie mówię 

że teraz. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie ja ją mam nawet tutaj, bo to są dwie umowy oddzielne, 

jedna jest na Wólkę, a druga jest na, to jest co umowa na Wólkę i koszt jest z oświetleniem 

wychodzi 108, dobrze to ja poproszę w przerwie jak coś. Tak wygląda sytuacja jeżeli chodzi 

o inwestycje. Szanowni Państwo przymierzamy się, dobrze że księża jeszcze są, czego 

zapomniałem powiedzieć, chciałbym nadmienić, że będziemy się starać, już  jakieś rozmowy 

prowadziłem z pracownikami i żeby zrobić dożynki parafialno-gminne w ostatnią niedzielę 

sierpnia, ksiądz proboszcz taką datę wstępnie akceptuje? 

Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej Kornicy Mirosław Pietrzak- 

tak, jest. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dobrze, to składam wniosek, informację dla rady że 

będziemy przygotowywali dożynki gminno-parafialne i mam prośbę do sołtysów 

Proboszcz Parafii p.w. M.B. Częstochowskiej w Starych Szpakach Jacek Nazaruk - a w 

pierwszą niedzielę września nie może? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie bardzo, bo są w drugą niedzielę września są dożynki 

powiatowe, a w pierwszą niedzielę chyba są co roku te dni „Doradztwo Rolnicze w 

Siedlcach”. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ja myślę że w tym roku ksiądz Jacek dopilnuje, że 

ze Szpak wianki też będą. 

Proboszcz Parafii p.w. M.B. Częstochowskiej w Starych Szpakach Jacek Nazaruk - pięć 

będzie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dobrze to dziękuję za taką informację. Do radnych i 

sołtysów, bo jeszcze mamy przed żniwami, wiemy że to będzie robione koniec sierpnia to 

zadbajcie  w swoich wioskach, żeby panie, czy panowie dali kłosów. 
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - ale to też do księży proboszczów właśnie, żeby 

uczulić przed żniwami, że będzie coś takiego  

Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej Kornicy Mirosław Pietrzak- 

zbieramy kłosy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, kłosy na plony. Szanowni Państwo składaliśmy 

wcześniej wniosek do MEN o dofinansowanie naszych placówek publiczno-oświatowych, 

zakwalifikowaliśmy się, tylko kwestia jakie kwoty, to w najbliższym czasie się rozstrzygnie, bo 

tam będzie taka ścieżka, że MEN to zbiera, a potem rozdziela pieniądze. 

Radna Halina Bardadin - a z jakim przeznaczeniem, na co? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie pamiętam, Szanowni Państwo, to jest z 

wyposażeniem, to jest klas do 1-3 szkoły podstawowe, takie co roku były składane w ramach 

rezerw Ministra Edukacji Narodowej o przyznanie środków. Tam w tych dokumentach, 

naborze jest szczegółowo opisane, jak pisałem wniosek do chodzi prawdopodobnie o 

doposażenie, czy doinwestowanie szkół podstawowych, nie wiem czy to dotyczy klas 1-3, 

czy klas 1-6. Także ja ze swej strony tyle, jeżeli będą pytania to proszę. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - czy na bieżąco jakieś pytania macie Państwo? 

Proszę bardzo. 

Sołtys wsi Dubicze Piotr Kiryluk - ja bym chciał zapytać panie wójcie, po czyjej stronie będą 

koszty za energię? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak jak Państwu powiedziałem, koszty budowania instalacji 

jest kosztem gminy, również później utrzymanie i eksploatacja jest kosztem gminnym. Gmina 

zgodnie z ustawą pokrywa koszty oświetlenia wszystkich dróg będących na terenie gminy, 

nie wchodzą w ramach tej ustawy tylko drogi międzynarodowe i krajowe. Tam za oświetlenie 

płaci właściciel drogi, a niżej w dół wszystkie oświetlenia uliczne płaci samorząd, na którego 

terenie te drogi przebiegają i są. 

Sołtys wsi Dubicze Piotr Kiryluk- ja rozumiem, że oświetlenie będzie energooszczędne? Na 

pewno wykonawca to weźmie pod uwagę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na pewno powiem panu tak, oświetlenie będzie nie 

ledowe, bo z tego zrezygnowałem, normalne tradycyjne, ale lampy i żarówki będą 

energooszczędne. 

Radna Ewa Szydłowska - to jak nie będą ledowe, tylko zwykłe to energooszczędne, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zakład energetyczny wymieniał na terenie gminy żarówki 

120W na  75W, która mniej pobiera prądu, a daje tyle samo światła.  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - proszę Państwa przystępujemy do następnego 

punktu i podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenie skargi dotyczącej nieprzestrzegania prawa 

przez Wójta Gminy Stara Kornica, ponieważ mamy cztery to może ja odczytam treść każdej i 

będziemy głosować. To zmieni się kolejność uchwał.  

Radny Ignacy Janczuk - to może pojedynczo odczytać, porozmawiamy i będzie głosować. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę Nr XXVIII/115/2016 w 

sprawie rozpatrzenie skargi dotyczącej nieprzestrzegania prawa przez Wójta Gminy Stara 

Kornica. 

Radna Ewa Szydłowska - ja mam pytanie do Komisji Rewizyjnej, ta opinia prawna, na której 

Państwo opieracie wasze stanowisko, ile kosztowała? 

Radny Leszek Muszyński - 800,00 zł netto. 

Radna Ewa Szydłowska - czyli brutto? 

Radny Leszek Muszyński - 23% 

Radna Ewa Szydłowska - czyli około 1.000,00 zł. 

Radny Leszek Muszyński - tak, Komisja Rewizyjna na za punkt pierwszy nie zasięgała opinii 

prawnej. Komisja Rewizyjna zażądała opinii tylko na 3 punkty pozostałem, w wyniku tego, że 

trzeba było przedstawić dużo materiałów finansowych w celu rozpatrzenia sprawy. Wobec 

wyjaśnień Wójta Gminy Stara Kornica oraz Skarbnika Gminy Stara Kornica Komisja 

Rewizyjna stwierdziła przekroczenie 5% funduszu nagród utworzonego na podstawie 

regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Starej Kornicy i 

uchwały budżetowej na 2015r. dopatrzyła się niezgodnego z prawem postępowania i 

działania Wójta Gminy Stara Kornica. W związku, z czym punkt pierwszy skargi wniesionej 

przez pana Ignacego Janczuka, Ewy Szydłowskiej i pana Mateusza Leszczyńskiego 

uważamy za zasadną. To jest opinia Komisji Rewizyjnej. 

Radna Ewa Szydłowska - ja jeszcze mogę tutaj dodać, że my również z tą opinią prawną po 

przeczytaniu, której stwierdziliśmy, że jest taka niepoparta żadnymi artykułami i dosyć 

ogólna, też zasięgnęliśmy opinii prawnej, więc pozwolę sobie przy okazji kolejnych skarg, 

mecenasa Olszewskiego się tutaj posiłkować. W zakresie zarzutu sformułowanego w pkt. 1 

skargi – zarzut ten w świetle obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności 

uchwały budżetowej j.s.t. oraz ustawy o finansach publicznych uznać należy w sposób 

oczywisty za zasadny. Powyższy pogląd podzieliła Komisja Rewizyjna.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - zgodna z opinią naszej komisji, czy jeszcze 

jakieś? 

Radny Ignacy Janczuk - tak, ja jeszcze chciałbym tutaj odnosząc się do opinii Komisji. 

Poprosiłem ostatnio o te dokumenty, na których pracowała Komisja, które były wyjaśnieniem 

i chciałbym tutaj zwrócić uwagę wszystkim i Szanownej Komisji również, bo nie wiem czy 

widziała czy nie. W tym punkcie są dokumenty, które jakby mijają się z datami, czyli one są 

podnoszone jak gdyby po fakcie, czyli uważam, że to jest rzecz taka niepoważna, żeby 

dorabiać dokumenty po czasie. One się po prostu odnoszą tak, daty 25 styczeń 2016 r. 

Łomianki, Łódź 22 styczeń 2016 r., Łomianki 20 styczeń 2016 r., Łódź 21 styczeń 2016 r. Są 

tylko dwa dokumenty, które jak gdyby tylko w miarę pasują do całości tej sprawy i dlatego 

uważam, że to jest rzecz niestosowna się posiłkować i wprowadzać komisję w błąd. Bo nam 

chodzi nie o kogokolwiek oskarżanie tylko o prawdę, żeby ta prawda była jasna. Bo można 

by było zadać takie pytanie, czy ta skarga jest potrzebna? Ja powiem tak, ona nie jest 

potrzebna. Tylko my już od pół roku staramy się wyjaśnić całemu społeczeństwu i nam 

wszystkim, że jednak pan wójt nie miał prawa takich pieniędzy wydać, bo najważniejszy akt 

prawa miejscowego, czyli uchwała budżetowa i regulamin wynagradzania pisze jasno co 

można i jak wydawać. A te pieniądze zostały wydane bezprawnie i bezpodstawnie. I gdyby 

pan wójt powiedział, tak się pomyliłem, zrobiłem źle, jakoś starał się to naprawić i być może 
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byśmy nie skarżyli tego, ale nam cały czas się próbuje wmówić, że jednak wójt bardzo 

dobrze zrobił, dobrze zrobił że około 80.000,00 zł wydał bezprawnie i nic się nie stało. Stąd 

wzięła się ta skarga i bardzo proszę wszystkich radnych o uznanie jej za zasadną, bo nie 

możemy tak tu funkcjonować, żeby pieniądze zostały wydawane takie duże bez żadnych 

przepisów prawa. Bo albo działamy w ramach i na zasadach prawa labo bezprawie, innego 

wyjścia ja nie widzę. Dziękuję.  

Radny Leszek Muszyński - ja ze swej strony chcę powiedzieć tylko tak, że już dużo się 

powiedziało na temat tych nagród i proponowałbym już nie wracać z tego względu, że tak, że 

wójt w jakiś sposób został ukarany poprzez to, że zostały jemu obniżone pobory jako punkt 

pierwszy, a w punkcie drugim co miesiąc zdaje nam raporty odnośnie wydatkowania 

miesięcznego. I mi się wydaje że mleko zostało wylane i jego się nie podniesie i jest kara, 

jest zasadność skargi i prosiłbym nie wracać, bo na każdej sesji, czy na każdej komisji wkoło 

to samo robimy. 

Radny Mateusz Leszczyński - tylko panie Leszku jest taka sprawa, że ciekawe czy wójt się 

do tej kary ustosunkuje, karę poniósł, ale czy się naprawi? O to chodzi najbardziej 

Radny Leszek Muszyński - ja dalej po prostu uważam, że 

Radny Mateusz Leszczyński - ale widział pan ostatnio umowę z modernizacją szkoły? To 

uważa pan za naprawę? Karę dostał w tamtym roku, w tym roku, pensja została obniżona, 

teraz jak była umowa, 2,5% pan wójt sam się przyznał że to zaproponował, 100.000,00 zł i 

tego nikt by nie wiedział żeby pani Ewa papierów nie wyciągnęła i pan uważa to za naprawę 

pana wójta? 

Radny Leszek Muszyński - znaczy nie znam do końca szczegółów z tego względu, że tak, 

składający ofertę tak jak wójt mówił, nie wchodziłem w temat głęboko, że inny by tego nie 

zaproponował, z tego co wójt mówił proponował nawet od 5-10%, zostało wynegocjowane 

2%, nie wiem bo tego nie analizowałem od podstaw. 

Radny Mateusz Leszczyński - ale pan wójt się przyznał, że sam wprowadził taki zapis do 

umowy, pan wójt sam go wprowadził. 

Radny Ignacy Janczuk - jeszcze ja, ma pan rację panie Leszku ta sprawa się nie powinna 

ciągnąć do tej pory, ona powinna być załatwiona w przeciągu dwóch tygodni i czy pan 

słyszał od pana wójta raz chociaż, że powiedział przepraszam czy do nas, czy do 

społeczeństwa? Bo nas nie musi przepraszać, tylko powiedzieć przepraszam do 

społeczeństwa, że wydałem takie pieniądze, a mogłem zrobić kawałek drogi. Bo to chodzi o 

to, czy ten człowiek tak jakby zrozumiał swój błąd, czy nie? 

Radny Leszek Muszyński - co do społeczeństwa to powiem że nie słyszałem, bo nie miało to 

takiego miejsca bytu żeby się spotykać z wójtem, czy społeczeństwem i czy było tak. Tu na 

radzie ostatniej sesji czy na radzie padła taka z ust wójta, że zrobił źle. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radna Zofia Marczuk – błąd popełnił. 

Radny Mateusz Leszczyński - ale po jakim  czasie? 

Radny Ignacy Janczuk - bo się zbliżała sesja absolutoryjna, dobrze. 

Radny Mateusz Leszczyński – głosujmy. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy wójt chciałby się ustosunkować? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, oczywiście jest, to był błąd, człowiek 

się uczy na błędach, ten nie robi błędów co nic nie robi. Tak jak Państwu mówiłem wcześniej, 

tamten rok był rokiem wyjątkowym, wszystkie projekty zostały rozliczone, gmina nie jest 

zadłużona, wszystkie dotacje które się wliczają wróciły, to wymagało trudu i wysiłku i pracy, 

sztabu ludzi i oczywiście jest błędem, ponieważ te nagrody zostały że tak powiem 

przyznane, ale jednocześnie nie zmieściły się w 5%, to jest błąd ewidentny wójta. Generalnie 

Szanowni Państwo mówiąc, jeżeli chodzi o budżet to jest wewnętrzny zapis, prawo 

miejscowe, ale podstawowego zapisu, jakim jest kwota wynagrodzeń w budżecie nie została 

przekroczona. Dziękuję. 

Radny Ignacy Janczuk -  czyli de facto zrobił pan dobrze, bo pan nie przekroczył. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy ktoś jeszcze chciałby na ten temat? W 

takim razie przystępujemy do głosowania. Paragraf pierwszy Rada Gminy Stara Kornica 

uznaje skargę za zasadną?  

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów 

„za” było 14, głosów „przeciw” nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - Rada Gminy w tym punkcie jednogłośnie 

uznała skargę za zasadną. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę Nr XXVIII/116/2016 w 

sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprzestrzegania prawa przez Wójta Gminy Stara 

Kornica. 

Radna Ewa Szydłowska – opinia prawna mecenasa Olszewskiego. W zakresie zarzutu 

sformułowanego jako zarzut nr 2 skargi podkreślić należy, że kwestie poruszone w tym 

dokumencie regulowane są przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Odnosząc się do meritum zagadnienia stwierdzić należy, że grupa radnych w siedzibie 

Urzędu Gminy Stara Kornica złożyła wniosek o wydanie kopii dokumentacji przetargowej w 

zakresie realizowanej przez j.s.t. inwestycji. Odnosząc się do zasadności postawionego 

zarzutu podkreślić należy, że zgodnie treścią art. 3 ustawy ”Prawo do informacji publicznej 

obejmuje uprawnienia do: uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji 

przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, 

wglądu do dokumentów urzędowych, dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy 

publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.  Termin udzielenia informacji publicznej 

określa przy tym art. 13 ustawy „udostępnianie informacji publicznej następuje bez zbędnej 

zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem 

ust.2 i art. 15 ust. 2.” Odnosząc powyższy zapis ustawy do niniejszej sprawy podkreślić 

należy, że przedmiotem wniosku była wyłącznie dokumentacja przetargowa w zakresie  

zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami i kopia w/w dokumentu sporządzona 

została przez pracownika urzędu już w chwili złożenia wniosku. Przepis  art. 13 który mówi 

mecenas ustanawia zasadę udostępniania informacji publicznej na wniosek bez zbędnej 

zwłoki. Należy przyjąć, że pojęcie „bez zbędnej zwłoki” nie jest tożsame z pojęciem 

„niezwłocznie” użytym w art. 10. Przemawia za tym nie tylko reguła wykładni, zgodnie z którą 

różne terminy w ramach jednego aktu prawnego powinny posiadać odmienne znaczenie, ale 

także wykładnia celowościowa przepisu art. 10. I w zasadzie tu jest taki wywód mecenasa na 

ten temat, to do wglądu. Konkluzja jest następująca „Odnosząc powyższe do realiów 
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niniejszej sprawy za bezsporne uznać należy, że nie wydanie w terminie określonym w/w 

przepisami informacji publicznej stanowi naruszenie ustawy, zgodnie bowiem z treścią art. 

10 ustawy oraz odnosząc się do przedmiotu wniosku o udzielenie informacji, wydanie 

wnioskowanego dokumentu powinno nastąpić natychmiast po złożeniu wniosku tj. „od ręki”. 

Ja tylko przypomnę, że my wnioskowaliśmy o puste formularze i one nie były objęte żadną 

tajemnicą, puste, niewypełnione. Aczkolwiek jest ciekawe, że jeżeli już wójt się nie zgodził, 

żeby nam te skserowane dokumenty, ponieważ pracownik skserował i intuicyjnie chciała 

nam je dać, ale wójt nie wyraził zgody, po 7 dniach przyszły te dokumenty, rzeczywiście 

potwierdzone przez wójta, ale przez te 7 dni to można sobie inaczej poradzić zgodnie z 

prawem. I takie pytanie do BOK Interii wystosowałam właśnie na ten temat, z prośbą o te 

dokumenty. To jest taka firma, która obsługuje nasz biuletyn i oni mi te dokumenty 

powiedzieli, gdzie ja je znajdę w Internecie i rzeczywiście je sobie wydrukowałam. Natomiast, 

gdy przyszły dokumenty od wójta, to po prostu, aż się przestraszyłam, ponieważ one się 

różniły datami, i umowa, która była to nie dotyczyła termomodernizacji, która była na 

biuletynie, tylko dotyczyła budowy drogi w Kobylanach, więc tu mam pytanie, bo w zasadzie 

podważa to wiarygodność tak zwanej specjalisty od prawa zamówień publicznych w naszej 

gminie, bo jeżeli ktoś korzysta z tego prawa, to powinien go przestrzegać cały czas, nawet 

jeżeli postępowanie nie podlega, a jest w zapytaniu ofertowym na BIP-ie. Dlaczego są inne 

daty i pan wójt to potwierdził i dlaczego, na BIP-ie była umowa na temat drogi, a nie na temat 

termomodernizacji której dotyczyło zapytanie ofertowe? To już poważnie wygląda, jeśli się 

potwierdza za zgodność z oryginałem, a dokumenty trochę się różnią. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, to ja poproszę panią żeby pani te dokumenty złożyła, 

sprawdzę dlaczego na BIP-ie jest droga Kobylany. My opracowaliśmy dokumentację na 

drogę Kobylany, bo składaliśmy wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych, też była 

procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektu na drogę w Kobylanach. 

Radna Ewa Szydłowska - na jakiej podstawie oferenci złożyli dokumenty? Nie zauważyli że 

to jest umowa na drogę? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jakiś błąd jest, bo to tytuł 

Radna Ewa Szydłowska - panie wójcie  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - chodzi o tytuł, zapytanie musiało być zrobione, 

dokumentacja do zrobienia 

Radna Ewa Szydłowska- to skoro błąd, to na jakiej podstawie się przetarg odbył? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zapytania są, zapytania się rozsyła  

Radna Ewa Szydłowska- zapytanie miało inny daty. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - które? 

Radna Ewa Szydłowska - te, w którym były zapisy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to zostawi pani dokumenty, my to rozpiszemy po kolei dla 

każdej czynności 

Radna Ewa Szydłowska - nie, te dokumenty pan posiada. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no to ja rozpisze pani, bo teraz wiem w czym dotyczy 

sprawa 
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Radna Ewa Szydłowska - ale teraz rozpatrujemy tą skargę, my chcieliśmy puste formularze 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dobrze, ja pani odpowiem i już 

Radna Ewa Szydłowska - i przez te 7 dni zaszło aż taka zmiana, więc dlaczego, jeszcze 

mam pytanie do Komisji Rewizyjnej, wy nie poprosiliście nas o zapytanie w tej sprawie, o 

wyjaśnienie.   

Radny Leszek Muszyński - Komisja Rewizyjna ustosunkował się o udzielenie „od ręki” kopii, 

bo takie jest we wniosku zastrzeżenie, że wójt nie udzielił kopii i w wyniku tego poprosiliśmy 

też o opinię prawną niezrzeszonego mecenasa panią Marię Wakulewicz. 

Radna Ewa Szydłowska - my również pana Olszewskiego i niech pan sobie wyobrazi tylko 

za 300,00 zł. 

Radny Leszek Muszyński - i teraz z tego prawidłowe udostępnienie informacji publicznej 

przez gminę trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej odpowiada wójt. To on 

każdorazowo musi zadbać aby udostępnienie nie spowodowało naruszenia prawa do 

ochrony danych osobowych i prawa prywatności i innych wzajemnie chronionych. Z  tego tak 

jakby względu trudno uznać pracownika pani Magdaleny Terlikowskiej do udostępnienia 

dokumentów bez wiedzy wójta. Ponadto z treści skargi nie wynika aby w jakikolwiek sposób 

uniemożliwiono wnioskodawcy dostępu i możliwości przeglądania dokumentów urzędowych 

zawierających informację publiczną, odpowiedź została udzielona w ciągu 7 dni. I my się 

zajmowaliśmy nie sednem sprawy, tylko o udostępnieniem tak jak w skardze jest napisane, z 

udostępnieniem dokumentów „od ręki”. 

Radna Ewa Szydłowska -  kopii, ale pani Terlikowska poszła się zapytać wójta i wójt nie 

wyraził zgody. 

Radny Leszek Muszyński - nie wiem czy wyraził 

Radna Ewa Szydłowska - i tu nastąpiła zgodnie z artykułem 13 na który powołuje się pani 

mecenas nastąpiła nieuzasadniona zwłoka, z jakiego powodu mieliśmy czekać 7 dni? Z 

jakiego? 

Radny Leszek Muszyński - z terminu takiego jaki wynika z opinii prawnej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – załatwienia w terminie i sprawdzenia co podlega  

Radna Ewa Szydłowska - nie, nie, nie ale artykuł 10 mówi, że możemy to „od ręki’ uzyskać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bezzwłocznie. 

Radna Ewa Szydłowska - tak, jeszcze jest wyrok sądu na to 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- bezzwłocznie. 

Radna Ewa Szydłowska - administracyjnego, który mówi że bez zbędnej zwłoki przypisujemy 

znaczenie tak szybko jak jest to możliwe, bez nieuzasadnionej zwłoki to w pojęciu 

niezwłocznie możemy przypisać właściwie tylko jedno znaczenie natychmiast. Ustalenie tego 

faktu ma duże znaczenie praktyczne, jego bezpośrednia konsekwencją jest bowiem to, że 

niezwłocznie udostępnić informację można jedynie wówczas gdy podmiot udostępniający 

dysponuje taką informację w wymaganej przez wnioskodawcę formie już w momencie 

złożenia wniosku. Skoro ustawodawca dopuszcza złożenie wniosku ustnie, czyli dopuszcza 
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również żeby to udostępnić bez zwłoki. Stoi za nami wyrok sądu, opinia mecenasa, więc 

uważam, że skarga jest zasadna. Powinno być to udostępnione od ręki. 

Radny Leszek Muszyński - Komisja Rewizyjna uważa, że skarga jest niezasadna i powiem 

więcej 

Radna Ewa Szydłowska - nie macie podstawy 

Radny Leszek Muszyński - zawsze skarżący chce uzyskać wynik dla siebie pozytywny, mało 

jest takich żeby ktoś ze skarżących napisał odpowiedź negatywną, w wyniku czego ile 

będzie opinii, to każda będzie inna, to jest stanowisko komisji. 

Radna Ewa Szydłowska - panie Leszku, ale logicznym się wydaje, że jeżeli przychodzimy i 

chcemy zobaczyć pusty formularz to dlaczego mamy na to czekać 7 dni? Bo ja tego nie 

rozumiem. 

Radny Leszek Muszyński - dlatego, że taka jest opinia, że za wszystkie dokumenty w gminie 

odpowiada wójt i jeżeliby było skierowane zapytanie do wójta, a nie do pracownika, to nie 

wiem jak by się rozstrzygnęło, czy było zapytanie do wójta? 

Radna Ewa Szydłowska - wójt brał w tym udział, bo pani poszła. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – „od ręki”  

Radna Ewa Szydłowska - z jakiego powodu czekaliśmy te 7 dni? Ani pani mecenas, ani wójt, 

ani pan panie Leszku nie udzieliliście nam tej informacji, czyli nastąpiła zbędna zwłoka, czyli 

złamania artykułu 10. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ale artykuł 3 mówi o wglądzie lub 

Radna Ewa Szydłowska - a poza tym, panie Leszku abstrahując od przepisów prawa, to była 

po prostu trochę złośliwość wobec nas wójta, naprawdę były puste formularze, które my tylko 

chcieliśmy zobaczyć, czy my musieliśmy czekać na to 7 dni? No naprawdę, i to jest ochrona 

takich spraw w gminie, które po prostu pewne dokumenty powinny być do wglądu przez 

mieszkańców, te 7 dni, puste oczywiście mi się wydaje, wydać od ręki oczywiście jeżeli są w 

zasięgu ręki, nie można tego ukrywać, bo tutaj nie powinny być żadne tajemnice. 

Radny Ignacy Janczuk - ja do tej sprawy też chciałbym się odnieść, bo faktycznie te 

dokumenty jak Ewa rozmawiała to były puste, czyste druki, bez żadnych danych. My 

oczekiwaliśmy z maksymalną zwłoką, czyli jest 7 dni i otrzymaliśmy w 8 dniu, a wysłane w 

siódmym. To także uważam, też to było tylko takie pokazanie wyższości wójta nad nami. 

Miał paragraf chociaż niewłaściwy i z niego chciał skorzystać. I tutaj jeszcze znów 

wyjaśnienia jakie otrzymała Komisja i prawnik, który został zaproszony przez Komisję, czy 

przez pana wójta, bo nie wiem, miał dokumenty nieprawidłowe. Bo na przykład, zacytuje 

jeden taki fragment „prowadzenie BIP zostało powierzone firmie zewnętrznej, której to 

zlecamy publikowanie ogłoszeń jak również i archiwizację. To co się dzieje z ogłoszeniem na 

stronie BIP-u po upływie terminu otwarcia oferty leży w gestii operatora BIP-u, istotną rzeczą 

jest to aby treść ogłoszenia widniała na stronie BIP-u w terminie od dnia ogłoszenia 

zapytania ofertowego do dnia złożenia oferty”, to jest kłamstwo. Ewidentne kłamstwo 

napisane w urzędzie ponieważ, firma udostępnia tylko swój serwer do opublikowania tego 

BIP-u, a na BIP-ie umieszczają dane pracownicy, ewentualnie mogą też za pośrednictwem 

tej firmy, jeżeli chodzi o jakieś problemy, pomoc w tym umieszczeniu i zdejmować mogą też 

pracownicy. Akurat te ogłoszenie zostało zdjęte z IP komputera pana Przemka Demianiuka 
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na drugi dzień po upływie. I następna sprawa tutaj wszystko jest, jest umowa, projekt umowy 

i w tym projekcie umowy, który my dostaliśmy jest taki zapis, paragraf 3 punkt 1 z tytułu 

wykonania niniejszej umowy wykonawca otrzyma od zamawiającego łączne, to jest ważne, 

łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto. I tu jakaś suma, którą pan wójt ustalił z 

tym wykonawcą, zaś w tej umowie, która została zawarta, jeśli wszyscy nie wiecie, ale myślę 

że część na pewno już wie jest jeszcze dodatkowy zapis, którego nie ma w tej umowie  i o 

którym nikt nie wiedział. Jest dodatkowy zapis, gdzie wychodzi, że po zaakceptowaniu 

projektu, czyli jak ten projekt przejdzie, pan wójt, mogę tak mówić bo skoro sam podpisał, to 

mogę też tak stwierdzić, pan wójt zobowiązuje się wypłacić tej firmie 2,5% od wartości 

projektu. Czyli w granicach od 3.200.000,00 zł, czy 3.500.000,00 zł to jest w granicach 

80.000,00zł i to jest jakby można powiedzieć samowolka wójta, której nawet nie ma w tych 

umowach. I dlatego ta nasza dociekliwość jest znowu po to, żeby nie trwonić majątku gminy, 

bo to jest zapis niegospodarny i wręcz narażający na niegospodarność nasz cały urząd. I tak 

uważam, że to jest bardzo niestosowne zachowanie i o tym, nie wiedział nikt. I dlatego, ja 

bym chciał pewnych wyjaśnień, a my prosiliśmy o druk, który leżał 5 cm od nas i mogliśmy 

go sobie wziąć i wyjść, ale tego nie zrobiliśmy. Odczekaliśmy 7 dni na pusty druk i teraz 

oddaje to ocenie wszystkich sołtysów i wszystkich radnych, czy to miało sens istnieć, znowu 

trzeba zadać to pytanie, czy potrzebna była ta skarga? Ja powiem nie, ta skarga ona była 

niepotrzebna, ona dla nas też jest stresująca i żenująca, tylko my nie mamy jak gdyby innego 

wyjścia, my musimy walczyć o normalność w tej gminie, bo gdybyśmy dostali te puste druki 

od ręki to sprawy by nie było. I uważam, że ta sprawa jest zasadna, ta nasza skarga i proszę 

wszystkich o podjęcie skargi jako zasadnej, bo nie może być tak, żeby wójt pokazywał swoją 

wyższość przed radnymi, gdzie z radą ma współpracować. I my nie jesteśmy pracownikami 

wójta, żeby on się na nas wyżywał w taki sposób. 

Radny Mateusz Leszczyński - ja jeszcze dodam, że wójt a propo tej termomodernizacji 

szkoły zrobił samowolkę, a propo pomp ciepła, bo rada wyjaśniła jasną opinię na ten temat. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - Mateusz ale może  skupmy się na 

Redaktor „TS” Milena Celińska – ale to nie na temat. 

Radny Ignacy Janczuk - ale może warto powiedzieć, to jest też bardzo ważna rzecz. 

Radny Mateusz Leszczyński- niech sołtysi wiedzą. 

Radny Ignacy Janczuk- niechaj wiedzą  wszyscy. 

Radny Mateusz Leszczyński- co się dzieje. 

Radny Ignacy Janczuk- to nie jest jakiś prywatny zamknięty klan i to co Mateusz wspomniał, 

rada zadecydowała, że będzie złożony projekt, wszyscy chcieli żeby ten projekt jednak był 

tylko bez pomp ciepła, bo pompy ciepła mają kosztować 1.000.000,00 zł, rozryte boiska po 

to żeby wydać te pieniądze i rada zdecydowała jasno w głosowaniu, że projekt ten składamy 

bez pomp ciepła, czyli, o 1.000.000,00 zł tańszy, czyli za 2.200.000,00 zł i to byłby też super 

projekt. Nasz pan wójt złożył projekt wbrew radzie, czyli jest złożony projekt z pompami 

ciepła w tej chwili, wbrew radzie. 

Radny Leszek Muszyński – można w tej kwestii dodać, bo to że został złożony wniosek z 

pompami ciepła, to jest tak, wszyscy o tym doskonale wiedzą, tylko też trzeba jeszcze 

dodać, że wniosek bez pomp ciepła ma 10% możliwości realizacji z tego względu, że będzie, 

powtarzam to co było na sesjach i komisjach, że będzie bardzo nisko punktowany, i z góry 

jest przekreślenie tej inwestycji. 
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Radna Ewa Szydłowska- nie wiadomo. 

Radny Ignacy Janczuk - on przekreślony nie jest. 

Radny Leszek Muszyński - on dostanie za mało punktów w ogóle do realizacji. 

Radny Ignacy Janczuk - ale równie dobrze może być realizowany, to nie jest nic, 

1.000.000,00 zł to są bardzo duże pieniądze i my tak szastamy pieniędzmi że już niedługo 

nie będzie na żadną inwestycję. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, Szanowna Rado, tak poszedł wniosek 

w pierwotnej wersji to było opracowane, omówione kilka razy. 

Radna Ewa Szydłowska - ale pani przewodnicząca pani przeprowadzi głosowanie w tej 

chwili. 

Redaktor „TS” Milena Celińska – to nie jest na temat już. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- wypowiadaliście się wy, to i niech wójt się 

wypowie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, poszedł wniosek z pompami ciepła, 

tak bo komisja postanowiła czwartego, czy któregoś maja, że jednak należy ze względu  na 

taką kwotę nie będę przytaczał, bo nie pamiętam czy to było 800, czy 1.000.000,00 zł, czy 

coś koło tego, nieistotne, zasadę i rozmawiałem od razu po tym jak takie stwierdzenie padło. 

Zresztą był tutaj człowiek, projektant, który wyjaśnił, na czym i co polega, jak to chodzi i 

firma, która robiła audyt, studium i dokumentację techniczną odpowiedzieli oni nie są w 

stanie poprawić w ciągu 7 dni całą dokumentację związaną ze zmianą jednego z elementów 

objętego termomodernizacją. 

Radny Mateusz Leszczyński - ale na to było 2 tygodnie panie wójcie. 

Radny Ignacy Janczuk - zaraz, zaraz wniosek można było składać do końca, do 31 czerwca, 

pan o tym wie doskonale i proszę mnie nie wprowadzać w błąd. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowna Rado zamieszczę na stronę, to jest dostępne, 

nabór w ramach tego projektu był zamknięty 16 maja. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - konkretnie a propo tej skargi jeszcze wójt 

chciałby coś powiedzieć? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, tylko powiem, że komisja była czwartego, ja piątego, 

szóstego rozmawiałem, a nabór upływał 16 maja. 

Radna Halina Bardadin - tylko jak zwykle o szczegółach informuje pan radnych w ostatniej 

chwili. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dziękujemy, pani mecenas chciałby się 

jeszcze odnieść? 

Radca Prawny Eliza Rączka - to ja tylko mogłabym się odnieść do jednej kwestii, że jeżeli 

chodzi o artykuł 10, to chyba, nie wiem czy pan mecenas w tamtej opinii pisał, ten artykuł 

brzmi: informacja publiczna która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w 

formie ustnej lub pisemnego wniosku. I to jest istotne z tego względu, że jeśli chodzi o zakres 

dokumentacji nie wiem ja nie badałam tej sprawy, bo opinia była innego Radcy Prawnego, 
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natomiast to nie pani pracownik jest dyspozytywny do stwierdzenia czy dana informacja jest 

możliwa do udostępnienia jej niezwłocznie, ponieważ kierownikiem Urzędu Gminy jest wójt. 

To wójt musi podjąć taką decyzję, i tą decyzję nie podejmuje za każdym razem bez 

przemyślenia, przynajmniej nie powinien, ponieważ on jest dysponentem informacji 

publicznej i musi zweryfikować czy dana informacja, którą pozyskuje jakiś obywatel może 

być faktycznie udostępniona niezwłocznie. Poza tym są wyroki sądu najwyższego, z których 

wynika w tym momencie nie przytoczę, ale jak będzie potrzeba to podam sygnaturę później, 

że niezwłocznie to znaczy w terminie 14 dni. Więc jeśli nie została udostępniona informacja 

w terminie 7 dni to w mojej ocenie jest to czas wystarczający do zweryfikowania przez 

kierownika urzędu czy dana informacja może być udostępniona niezwłocznie i została 

udostępniona zgodnie z przepisami w terminie. To tylko tyle mogę powiedzieć, aczkolwiek 

nie zapoznawałam się z treścią informacji, która była przedmiotem wniosku. 

Radna Ewa Szydłowska - pani mecenas ale wie pani, że mówi pani o pustych, czystych 

formularzach. 

Radca Prawny Eliza Rączka - nie wiem, ja właśnie mówię że się nie zapoznawałam 

Radny Ignacy Janczuk - cytuje pani prawo do najważniejszych aktów prawa tego Urzędu 

Radca Prawny Eliza Rączka – z tego co zrozumiałam z treści skargi to Państwu tylko 

chodziło o skopiowanie dokumentów 

Radna Ewa Szydłowska - pustych, tak pustych niewypełnionych beż żadnej tajemnicy i 

pracownik poszedł jeszcze kierownika zapytać. 

Radca Prawny Eliza Rączka - czyli dostęp do informacji został udzielony, bo Państwo 

mogliście sobie usiąść i przeglądać te puste formularze, które Państwo tak twierdzicie. Teraz 

kwestia udostępnienia Państwu ksera tego. 

Radna Ewa Szydłowska - i pracownik intuicyjnie skserował nam, bo to były puste formularze. 

Radny Ignacy Janczuk - tam nic nie było. 

Radna Ewa Szydłowska - tylko, żeby przestrzegać prawa poszedł do kierownika, to więc w 

jaki sposób możemy tyle debatować nad udostępnieniem pustych formularzy, przecież to 

było upokorzenie nas. 

Radca Prawny Eliza Rączka - no ja nie wiem. 

Radna Ewa Szydłowska - to jak pani nie wiem, to niech pani się nie wypowiada, jak nie 

sprawdziła tego, bo to było upokorzenie, puste formularze, no po prostu śmieszne. 

Radca Prawny Eliza Rączka – informuję, że tylko chciałam odnieść się do ustawy. 

Radna Ewa Szydłowska - to było upokorzenie nas, i to pani mecenas to powinno być na BIP-

ie bo gdyby to było, to by w ogóle nie było sprawy, my byśmy nie przyszli, bo to powinno być 

dla wszystkich, zgodnie z ustawą i pani mecenas to wie, że jeżeli nie ma tego na BIP-ie to 

powinno być wskazane jak to udostępnić, więc my poszliśmy. 

Radca Prawny Eliza Rączka – rozumiem, że to było wcześniej na BIP-ie. 

Radna Ewa Szydłowska – tak, 3 dni, czy 4. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dobrze, czy ktoś jeszcze w tej sprawie chciał 

coś powiedzieć w sprawie tego punktu? 

Radna Ewa Szydłowska- w sprawie tych pustych formularzy, na które trzeba było 7 dni 

czekać. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - wiec proszę o uwagę, przystępujemy do 

głosowania, nie będę już drugi raz czytać, Rada Gminy uznaje skargę za zasadną. Kto z pań 

i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę?  

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów 

„za” było 9, głosów „przeciw” było 5, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę Nr XXVIII/121/2016 

sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprzestrzegania prawa przez Wójta Gminy Stara 

Kornica. 

Radna Ewa Szydłowska – mecenas twierdzi, że zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 2 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym do zadań Przewodniczącego Rady Gminy 

należy organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Z powyższej regulacji w 

sposób bezsporny wywieść należy, że kwestie związane z organizacją szkolenia, ustalenie 

terminu tegoż szkolenia, jego zakresu merytorycznego należy do zadań własnych 

Przewodniczącego Rady jako zadania związane z organizacja pracy rady. Nie jest to 

zadanie i obowiązek wójta, w szczególności jeśli weźmie się pod uwagę, że Radni Rady 

Gminy nie posiadali wcześniejszej wiedzy co do terminu i tematyki szkolenia, jak też nie mieli 

wpływu na wybór tej tematyki. Podkreślić ponadto należy, że tematyka przeprowadzonego 

szkolenia nie była zgodna z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez radnych. W związku z tym 

rodzi się pytanie co do sensu oraz jego przydatności dla bieżącej pracy rady. To jest opinia 

mecenasa Olszewskiego. 

Radny Leszek Muszyński - w opinii prawnej radca prawny pani Maria Wakulewicz wyraziła 

pogląd: w punkcie 3 skargi należy ustalić podstawy prawne regulujące kwestie podnoszenie 

kwalifikacji zawodowej pracowników gminy. Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 17 w 

związku z art. 1031-1036 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. z  1998r. Nr 

21 poz. 94 z późn. zm.) i art. 29 ust.1  Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), w oparciu o regulamin 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników gminy– pracodawca (w opiniowanym 

przypadku - Wójt Gminy Stara Kornica), podejmuje decyzję o organizacji szkoleń. W 

budżecie gminy na każdy rok powinny znajdować się środki przeznaczone na finansowanie 

kształcenia pracowników. Z powodu braku dokumentacji źródłowej nie można zaopiniować, 

czy takie środki zostały zabezpieczone. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników gminnych, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych. Trudno czynić zarzut z faktu, że Wójt Gminy w ramach swoich kompetencji  

organizuje szkolenia, celem podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników gminy. 

Każde zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności, tym bardziej z inicjatywy 

pracodawcy, służy podniesieniu i utrzymaniu ich kompetencji wpływających na jakość 

świadczonych usług dla petentów. Nie ma uregulowań prawnych dotyczących formy 

powiadomienia uczestników szkolenia. Ważnym jest, aby informacja o planowanym 

szkoleniu dotarła do właściwego adresata. Kwestia kształcenia, uczestnictwa przez 
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kogokolwiek w dowolnej formie podnoszenia indywidualnych kwalifikacji zawodowych, jest 

decyzją bardzo spersonalizowaną i nie może być przedmiotem decyzji  Rady Gminy”.   

Radna Ewa Szydłowska - panie Leszku, a umie pan czytać ze zrozumieniem? 

Radna Halina Bardadin - przeczytał pan tą opinię prawnika. 

Radna Ewa Szydłowska - za 1.000,00zł 

Radna Halina Bardadin - dotyczyła pracowników, a nie do radnych. 

Radny Mateusz Leszczyński- a nie do radnych. 

Radny Leszek Muszyński - ważnym jest uregulowanie prawne dotyczących, aby informacja o 

planowanych szkoleniu dotarła do właściwego adresata. 

Radna Halina Bardadin - ale początek jest do pracowników. 

Radny Leszek Muszyński - nie ma uregulowań prawnych dotyczących formy powiadomienia 

uczestników szkolenia. I teraz tak, wskazane terminy 11.05.2016; 12.05.2016; 06.06.2016 za 

przeprowadzeniem szkolenia w dniu 12.05.2016 opowiedziało się 9 radnych, za 

Radna Halina Bardadin- ale to dotyczy pracowników, a nie radę, to co pan przeczytał ta 

opinia prawna, nie wszystkie są aktualne przepisy prawne 

Radny Leszek Muszyński - ja tylko mówię o tym, że ma być powiadomione to inaczej 

Radny Mateusz Leszczyński - ale to kodeks pracy panie Leszku 

Radna Ewa Szydłowska - a my nie jesteśmy pracownikami 

Radny Mateusz Leszczyński- gminy 

Radny Ignacy Janczuk - panie Leszku powiem tak, a w tym punkcie to prawnik dał całkowity 

blamaż w tej odpowiedzi. 

Radna Halina Bardadin – oczywiście.  

Radny Ignacy Janczuk- nigdy radny nie był i nie będzie pracownikiem wójta, wręcz 

przeciwnie Rada jest pracodawcą wójta, niż radny pracownikiem wójta. Czyli całe to 

uzasadnienie, które pan odczytał jest nie na temat. 

 Radny Leszek Muszyński- jest na temat. 

Radny Ignacy Janczuk- jest nie na temat i dlatego, bo to dotyczy pracowników i podnoszenie 

ich kwalifikacji. Następna sprawa pan wójt wystąpił, bo szkolenie się odbyło, wzięło w nim 

udział około 5 radnych nie więcej, ja nie byłem, dlatego, chyba tak 5 radnych wzięło udział, 

reszta była dołożona pracownikami, aby był ten limit. Chce też powiedzieć, żebyście 

wiedzieli szkolenie to kosztowało Urząd Gminy około 5.500,00 zł, to jest cena kosmiczna za 

takie szkolenie. Maksymalnie można było 4 godziny, w co wątpię czy było. I jeśli byli tam 

pracownicy to dlaczego oni po prostu, temat tego szkolenia nie był w ogóle dla pracowników. 

Bo na przykład prawo i inicjatywa uchwałodawcza prawa stanowiącego, to jest tylko dla 

radnych, tu z pracowników mogli wziąć udział tylko dwie osoby, pani Ania bo uczestniczy i 

pani Marzena, bo tylko one uczestniczą w sprawach ustawodawczych. Dlatego to jest 

błędne, Ci pracownicy spędzili pół dnia bez celu i bez sensu, bo to szkolenie nie było dla 
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nich, zaś pan wójt, od razu powiem, że to od początku było to takie na siłę, cały czas tak 

jakby było to na siłę forsowane żeby to szkolenie się odbyło. I powiem jeszcze dalej, 

szkolenie zostało przeprowadzone przez RIO, a więc przez organ, który opiniuje wszystkie 

nasze opinie, które są bardzo ważne i tutaj ja się w ogóle dziwię, że Ci Państwo dali się 

wpuścić w taki „kanał” za przeproszeniem. Jak może instytucja, która załóżmy nadzoruje 

wszystkie opinie, znaczy przepraszam nie nadzoruje, wydaje wszystkie opinie przeprowadzić 

takie szkolenie za takie duże pieniądze. Także ja tutaj jestem bardzo zszokowany tym 

wszystkim, i także uważam, że to nie było robione w pośpiechu, my mogliśmy te szkolenie 

zrobić w sierpniu, we wrześniu albo w listopadzie. Ja dzwoniłem do pani przewodniczącej 

osobiście i prosiłem, nie róbmy tego szkolenia, bo jest bardzo duży czas prac rolniczych, my 

jesteśmy w większości rolnikami, i prosiłem nie śpieszmy się, bo nie ma takiej potrzeby. My 

to co wiemy to wiemy, zróbmy to w dogodnym terminie i zostałem niewysłuchany, no trudno i 

ja nie wziąłem udziału, bo nie mogłem wtedy. Ale uważam, że te szkolenie my mamy rację, 

one nie powinno się w ogóle odbyć dla pracowników razem z radnymi, bo tematy są całkiem 

rozbieżne. Także uważam, że ta skarga też jest zasadna, bo tu nie może być narzucanie 

woli swojej radzie. 

Radna Ewa Szydłowska - ja jeszcze przypomnę pani mecenas artykuł 19 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym to przewodniczący rady organizuje prace rady i 

prowadzenie obrad rady 

Radca Prawny Eliza Rączka – no właśnie 

Radna Ewa Szydłowska- słucham 

Radca Prawny Eliza Rączka – nie rozumiem dlaczego mecenas powołał się na art. 19.  

Radna Ewa Szydłowska - szkolenia,  ale na pewno nie wójt dotyczące rady 

Radca Prawny Eliza Rączka- ale kompletnych cech tutaj nie ma szkoleń 

Radna Ewa Szydłowska - a w którym jest szkolenia? 

 Radca Prawny Eliza Rączka - no właśnie nie ma. 

Radna Ewa Szydłowska - nie ma, no właśnie. 

Radny Ignacy Janczuk - ale wszystko można domniemywać, że szefem rady jest wójt,  

przepraszam, że szefem rady jest Przewodnicząca Rady i to ona na naszą prośbę ma 

wystąpić do wójta o szkolenia na ten temat. 

Radca Prawny Eliza Rączka - był Państwa wniosek na te szkolenia? 

Radna Ewa Szydłowska – tak. 

Radny Ignacy Janczuk- był. 

Radna Ewa Szydłowska - tak, wniosek ustny. A pani przewodnicząca stała na takim samym 

stanowisku jak my, dowiedziała się przez telefon. 

Radny Leszek Muszyński - ale czy jest taka prawomocna ustawa o powiadamianiu 

pracowników?  

Radca Prawny Eliza Rączka – nie ma. 



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 
 

Radny Leszek Muszyński - to więc z grona 15 radnych, 9 wyraziło chęć uczestniczenia w 

dniu 12.05.2016 r., 4 radnych 

Radna Ewa Szydłowska - ale 9 nie było. 

Radny Leszek Muszyński - ja nie twierdzę ilu było, a ilu nie było, ja stwierdzam fakt ile osób 

zgłosiło chęć uczestnictwa, a co się wydarzyło później to już jest inny temat. 

Radna Ewa Szydłowska- ale to było przez telefon,  

Radny Leszek Muszyński - nie ma formy. 

Radny Ignacy Janczuk - jest forma bo mamy to w statucie, mam statut pokazać? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - może pani mecenas się tym zajmie. 

Radca Prawny Eliza Rączka -  zakres właściwości rady wynika z artykułu 18, a nie 19 ustawy 

o samorządzie gminnym, natomiast tutaj nie ma, na radzie też nie spoczywa obowiązek i to 

nie było jakąś niedogodnością, że wy na tym szkoleniu musicie Państwo być, natomiast 

powiadomienie telefoniczne to nawet sądy stosują powiadomienie telefoniczne, jeżeli są 

niezwłoczne sprawy, nie widzę tutaj problemu szczerze mówiąc. 

Radna Ewa Szydłowska- a kto powinien zawiadamiać telefonicznie? 

Radca Prawny Eliza Rączka - pracownik Urzędu Gminy na przykład, nie sądzę żeby wójt 

osobiście musiał do Państwa dzwonić i pytać, więc pewnie upoważniłby pracownika gminy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Radna Ewa Szydłowska - pani mnie zadziwia pani mecenas, no wprost z podziwu nie mogę 

wyjść, naprawdę. 

Radna Halina Bardadin – mnie też. 

Radny Ignacy Janczuk - rada podejmuje wszystko na komisjach i na radach, czy jest pani 

tego świadoma? 

Radna Halina Bardadin- i rada chciała wybrać temat szkolenia, a nie żeby wójt zadecydował 

za nas i narzucił nam termin i podał 

Radna Ewa Szydłowska – w okresie bardzo dla nas trudnym. 

Radna Halina Bardadin - i rada chciała szkolenie i rada z tego szkolenia nie skorzystała, bo 

żeby zapełnić lukę to wójt wziął pracowników 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, ja powiem Państwu jak temat był 

procedowany, tak rada nie wiem czy było głosowanie, czy na spotkaniu którymś tam, koniec 

roku, czy w pierwszym kwartale, trzeba przeprowadzić szkolenie dla radnych. Owszem i 

nawet później było przypominane raz czy dwa. Szanowni Państwo szkoliła firma zewnętrzna. 

Terminy były ustalone czerwcowe i majowe z opcją taką, że nie wszystkim może pasować 

pierwszy termin, a bynajmniej dlatego ustaliłem kolejne terminy, bo pierwsze majowe były z 

marszu w przeciągu 3-4 dni. 

Radny Mateusz Leszczyński - ale po co pan szkoli pracowników, to nie jest wpisane w ich 

kompetencje? 



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 
 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę pana, pracownicy tak samo merytorycznie jak rada 

Radny Mateusz Leszczyński - podejmują uchwały, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę? 

Radny Mateusz Leszczyński - podejmują uchwały? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a pan przygotowuje uchwały na sesję? 

Radny Mateusz Leszczyński - ja mówię że podejmują uchwały, a nie przygotowują. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - czy pan przygotowuje uchwały na sesję? 

Radna Ewa Szydłowska - nie, on nie był szkolony. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę Państwa, to pracownicy wspólnie przygotowują 

dokumenty na sesję, obsługa rady idzie konsultuje z pracownikami, jakiej treści, z panią 

mecenas, ma być przedstawiona uchwała w sprawie tej, tamtej, kolejnej. Ale to przecież nie 

był na przymus, że to już ma być w tym dniu czy w tym, były podane dwa terminy, dwa 

terminy majowe i dwa terminy czerwcowe, gdzie czerwcowy termin to praktycznie za 3 

tygodnie. Państwo jeszcze pytaliście, Szanowni Państwo wyjaśniałem osoby i firma szkoląca 

potwierdziła, że w tych terminach może być, o innych terminach to mówili że raczej nie, w 

tym przedziale, ponieważ już też mają jakieś tam zajęcia i prace. 

Radny Ignacy Janczuk - ale panie wójcie, to nie my mamy się dostosować to tej firmy, tylko 

oni do nas. 

Radny Mateusz Leszczyński - za te pieniądze co oni wzięli. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo pracownicy jeżdżą na szkolenia i  

 Radny Ignacy Janczuk - ale to mogła inna firma wyszkolić, to nie musieli być oni, właśnie 

dlaczego została wyłoniona ta firma bez naszej wiedzy i zgody, o tak zapytam wprost, 

dlaczego to szkoliło RIO? Proszę mi to przedstawić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, to szkoliła firma z Siedlec. 

Radny Ignacy Janczuk - i koszt, proszę przedstawić imiona i nazwiska tych Państwa, proszę 

nam powiedzieć. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, to trzeba się zwrócić do firmy szkolącej, ona 

wybierała.  

Radna Halina Bardadin - ale pan zna wykładowców, kto szkolił? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę? 

Radna Halina Bardadin- nazwiska, kto szkolił, dane osób 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to jest firma, która 

Radna Halina Bardadin- firma, nazwiska osób? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - firma, która po zorganizowaniu szkolenia wybrała 

wykładowców. 



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 
 

Radna Halina Bardadin - a można znać nazwiska tych wykładowców? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - trzeba się zwrócić do firmy i dopytać. 

Radny Ignacy Janczuk - ale pan nie pamięta kto to wykładał? 

Radna Halina Bardadin - ale przecież jest jakiś protokół z tego szkolenia, nie ma? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak 

Radny Ignacy Janczuk - zadam panu proste pytanie, czy to szkolenie było tanie i kto je 

prowadził? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - szkolenie, jeżeli wysyłałem pracownika, jedzie, to kosztuje 

w granicach jednodniowe tu na miejscu, w Siedlcach czy nieodległej miejscowości kosztuje 

w granicach 270-320zł. 

Radny Ignacy Janczuk - dobrze, nie już wystarczy tych bredni, koniec. 

Radny Mateusz Leszczyński – z zakwaterowaniem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - z czym,? Proszę pana jednodniowe szkolenie. 

Radna Halina Bardadin - rozmawiamy o szkoleniu, nie zbaczajmy z tematu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to porównuję do szkoleń.  

Radna Ewa Szydłowska - nie wiem czy do pani przewodniczącej doszło pismo, tutaj różne 

firmy przysyłają informację, ja akurat widziałam 250,00 zł za osobę tam było chyba. 

 Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- różnie i 270 zł. 

Radna Ewa Szydłowska- a pani przewodniczące jeszcze pani się wypowie, bo w zasadzie, ja 

wiem że pani była na takim samym, w takiej samej sytuacji jak każdy tutaj z nas, my 

prosiliśmy panią żeby to było przełożone i tematyka była inna. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę Państwa nie miałam wpływu na ani 

na termin szkolenia ani na tematykę i to wszystko. 

Radna Ewa Szydłowska- nie miała pani wpływu, i to wszystko. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, to jeszcze pani przewodnicząca, ja 

jeszcze dopowiem pani dzwoniła i mówiła, bo rozmawiałem na bazie tego przekazałem, jaki 

będzie temat szkolenia, nikt się nie odniósł z tego co pani mi później przekazała, nikt się nie 

odniósł, że szkolenie owszem, ale w temacie nie takim tylko innym. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – kończmy. 

Radna Ewa Szydłowska - proszę Państwa, to nawet się nie kłócimy my tylko prosimy i to też 

nie jest, nawet jak prosimy czy pana wójta, czy panią przewodniczącą to też nic nie dociera, 

jak grzecznie prosimy też nic nie daje. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - głosujemy, Rada Gminy stara Kornica uznaje 

skargę za zasadną, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? 



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 
 

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 7, głosów 

„przeciw” było 7, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nie została podjęta.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie ma rozstrzygnięcia tej skargi. 

Radny Ignacy Janczuk - jakieś rozstrzygnięcie być musi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie musi, mamy panią mecenas. 

Radny Ignacy Janczuk - to ja może podpowiem, jeśli można, jeśli skarga jest 7 do 7 czyli jest 

tak jakby bezzasadna, bo jeżeliby była zasadna to musi być o jeden więcej. 

Radny Leszek Muszyński - tak mi się wydaje nie ma większości, jest ona bezzasadna. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie została rozstrzygnięta. 

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - według pani mecenas zostaje nierozstrzygnięta. 

Radna Halina Bardadin - no nie może tak być. 

Radca Prawny Eliza Rączka - można powiedzieć że jest domniemanie, że skarga jest 

niezasadna, ponieważ głosowaliście Państwo na równi, tak? Gdyby było więcej osób przeciw 

można by powiedzieć, że jest niezasadna, ale tutaj jest że tak powiem remis. 

Radny Ignacy Janczuk - no chyba tak nie jest, ale niech tak będzie, jedźmy dalej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę Nr XXVIII/117/2016 

sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprzestrzegania prawa przez Wójta Gminy Stara 

Kornica. 

Radna Ewa Szydłowska – w zakresie zarzutu sformułowanego w pkt 4 skargi stwierdzić 

należy, że stanowisko organu zamawiającego co do dopuszczalności możliwości 

wprowadzania już po powołaniu komisji przetargowej zasady pełnego utrwalania pracy 

komisji przy użyciu urządzenia rejestrującego dźwięk uznać należy za wadliwe. Nie 

wyłączając w tym miejscu dopuszczalności utrwalenia pracy komisji przetargowej poprzez 

urządzenia utrwalającego dźwięk stwierdzić należy, że z tego rodzaju możliwością będziemy 

mieli do czynienia w sytuacji utrwalenia czynności przetargowych z udziałem osób trzecich, 

w tym z udziałem oferentów. Obowiązek utrwalenia pracy komisji przetargowej określony w 

sposób ciągły i bezwzględny uznać należy za zbyt daleko idącą ingerencję w prawo do 

prywatności osób wchodzących w skład komisji przetargowej, a tym samym naruszające 

obowiązujące przepisy prawa. Jest to tym bardziej wyraziste, jeśli weźmie się pod uwagę 

fakt wyrażenia sprzeciwu  wobec tych czynności przez członków komisji. Działanie jest tym 

bardziej uzasadnione jeśli weźmie się pod uwagę, że ani wcześniej, ani później tego rodzaju 

zarządzenia nie były wydawane przez zmawiającego  i to w przetargach o wartości ponad 2 

miliony złotych, w których nie było wymogu utrwalania prac komisji przetargowej. Z 

powyższych względów uznać należy, że zarządzenie Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 29 

kwietnia 2016 r.  nr 91/2016  jako sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa w tym PZP 

oraz ustawą o ochronie danych osobowych winno zostać niezwłocznie uchylone. Ja może 

tutaj dodam, że tu były takie różne ciekawe sytuacje z tą komisją przetargową, bo to trwało 

bardzo długo, że na przykład wójt prosił pracownika żeby do nas zadzwonił, żebyśmy 

przyjechali i powiedzieli co tydzień wcześniej mówiliśmy, żeby spisać protokół. 

Radna Halina Bardadin - po tygodniowym posiedzeniu komisji. 



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 
 

Radna Ewa Szydłowska - tak, najpierw było posiedzenie komisji, a po tygodniu telefon, kto 

Radna Halina Bardadin- tak, kto, co mówił. 

Radna Ewa Szydłowska- tak, mieliśmy pamiętać to co wcześniej mówiliśmy. 

Radna Halina Bardadin - żeby spisać protokół. 

Radna Ewa Szydłowska - a właściwie posiedzenia nie powinny być przeprowadzone 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo 

Radna Ewa Szydłowska- i zarządzenie jest niezgodne z prawem, nie ma podstawy prawnej 

tak jak mówiliśmy  

Radny Leszek Muszyński- w opinii prawnej radca Maria Wakulewicz wyraziła pogląd: „Zarzut 

skarżących kwestionował Zarządzenie nr 91/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. Wójta Gminy 

Stara Kornica, w części 1a, twierdząc iż zostało ono wydane bez podstawy prawnej, w 

brzmieniu: „Przebieg każdego posiedzenia komisji (dotyczy komisji przetargowej powołanej 

do przeprowadzenia oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej obsługi 

prawnej Urzędu Gminy Stara Kornica) jest rejestrowany w 100%, w formie nagrania i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

przepisami. Jedną z istotnych zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

jest jego jawności. W trakcie prowadzenia przetargu rokowań można dokonywać nagrywania 

urządzeniami zapisu elektronicznego. Informacja o nagrywaniu powinna być zawarta w 

regulaminie danej procedury”.  

Radna Halina Bardadin - nie było w ogóle regulaminu żadnego. 

Radny Ignacy Janczuk - właśnie to jest to słowo można, gdyby był zapis w tym 

rozporządzeniu było słowo można to wszystko jest ok., wtedy decyduje tak jakby komisja, 

chce nagrywać dla potrzeba albo nie, a my zostaliśmy przymuszeni na siłę do nagrywania 

całej w 100%, w trakcie trwania komisji. 

Radna Halina Bardadin - procedury. 

Radny Ignacy Janczuk - procedury.  

Radny Leszek Muszyński - wcześniejsze zdanie mówi, o czym innym, jedną z istotnych 

zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jego jawność. 

Radny Ignacy Janczuk - ja powiem tak 

Radny Leszek Muszyński - to skoro często na komisjach i na sesjach 

Radna Ewa Szydłowska - to jest co innego 

Radna Halina Bardadin - to zupełnie co innego, komisja przetargowa, później jest 

sporządzony z tego protokół i to jest jawne. 

Radny Ignacy Janczuk - ja może przytoczę po krótce jak to się odbywało, jest pani prawnik 

to posłucha sobie też jaka jest nasza mordęga z tym wyłonieniem prawnika. 18 marca było 

otwarcie  

Radny Leszek Muszyński - nie wiem czy rozmawiamy na temat? 

Radna Ewa Szydłowska – tak. 



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 
 

Radna Halina Bardadin - tak, to ma związek. 

Radny Ignacy Janczuk - to ma bardzo duży związek. 

Radny Leszek Muszyński - to nie ma nic do nagrywania. 

Radny Ignacy Janczuk - my właśnie tego nie wiemy, a więc 18 marca było otwarcie ofert i 

sprawdzenie pod względem merytorycznym i komisja się zebrała tutaj w tej sali. Rozpatrzone 

zostały wszystkie oferty pod względem merytorycznym, które są dobre, a które są niedobre. I 

tutaj z braku czasu, bo zaraz miała być sesja, pani Irena mówi że ona się przygotu je i za 

dzień, dwa będzie dalszy ciąg rozstrzygnięcia tego konkursu. Czekamy dzień, dwa nic, 

następnie na naszą prośbę już, pytamy co się dzieje z tą sprawą, żeby to przyspieszyć, bo to 

jest takie żenujące rozciąganie w czasie. 29 marca się spotykamy na drugim już spotkaniu 

cała komisja i rozpatrujemy w dalszym ciągu, cały czas komisja jest bombardowana 

wątpliwościami, cały czas się rzuca wątpliwości, przynosi się dokumenty na zamówienia 

publiczne do 300.000,00 Euro i się szuka pojedynczych zdań, gdzie można coś do tego 

dołączyć. Komisja jest twarda na swoim stanowisku i podejmuje decyzje jasno, że procedura 

jest prawidłowo przeprowadzona i oferta jest wybrana dobrze i dobrze cała komisja na to 

przystaje. Znowu pani Irena jako przewodnicząca mówi dobrze, skoro tak komisja 

zadecydowała za dwa do trzech dni będzie protokół spiszemy, usiądziemy i my podpiszemy. 

Znowu po tym czasie trwa kilka dni i spotykamy się następnie 5 kwietnia i to już jest tak jakby 

trzecie spotkanie, gdzie w dalszym ciągu próbuje się podważyć cały czas tą decyzję, cały 

czas znowu są nowe wątpliwości, nowe problemy ze strony tylko pani Maciejuk i znowu my 

uznajemy, że wszystko jest przeprowadzone zgodnie z prawem i zgodnie z dokumentami. I 

zapada decyzja, że to już jest ostateczne spotkanie, zamykamy to protokołem. I po 

podpisaniu protokołu, akurat już nie mam tego w jakim to było dniu. 

Radna Ewa Szydłowska - jeden z oferentów wnosi protest 

Radny Ignacy Janczuk - tak, znaczy tak 

Radna Ewa Szydłowska - do wójta skierowany 

Radny Ignacy Janczuk - jeden z oferentów wnosi protest do Urzędu Gminy, czy do wójta, 

gdzie już w tym momencie nie powinno być żadnego rozstrzygania, a wójt wszczyna taką 

procedurę, wstrzymuje cały proces, czyli zatrzymuje proces ofert i zleca tak jakby do komisji 

rozpatrywanie tego protestu, gdzie już w momencie podpisania protokołu komisja skończyła 

swoje działanie, na nią nie ma wpływu nikt, ani wójt, ani żadna organizacja, jest podpisane i 

zatwierdzone i wszczyna się bezprawnie, to już jest od tego momentu działanie bezprawnie. 

Czyli wójt zatrzymuje ten proces ofertowy bezprawnie, pani Maciejuk nas zwołuje, my nic nie 

wiemy, w końcu my tutaj zasiadamy, a pani Maciejuk prosi o przyniesienie dyktafonu, pytamy 

się, po co i na co skoro rozpatrywaliśmy? Bo jest takie zarządzenie wójta i w tym momencie, 

kiedy my się spotykamy jest odczytywane te zarządzenie wójta i na co my nie wyrażamy 

zgody. 

Radna Ewa Szydłowska - i twierdzimy że nie ma podstawy prawnej. 

Radny Ignacy Janczuk - nie ma podstawy prawnej i odtąd się zaczyna takie „wożenie” i 

uważamy, że to było takie celowe aby wycisnąć presję na radę, ależ mówię te wszystkie 

działania są bezprawne do tego momentu, bo komisja zakończyła swoją pracę w momencie 

podpisania protokołu i jedynie tej pani przysługiwało odwołanie do Krajowej Izby 

Odwoławczej i do nikogo więcej. Czyli  w dalszym ciągu ten wybór był prawidłowy, a nas cały 

czas zbijano z tropu i myślano, i uznano że komisja łyknie tą nieprawidłowość i będzie się 
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cały czas zajmować tą sprawą. Ale komisja stanowczo zakończyła ten temat i już rozpoczęła 

się dalsza procedura już bez naszej wiedzy i tak jakby 

Radna Ewa Szydłowska - ale jeszcze tutaj dodaj, że mimo naszych sprzeciwów posiedzenie 

ostatniej komisji zostało nagrane, my wezwaliśmy wójta do zaniechania łamania prawa tym 

zarządzeniem i prosiliśmy o uchylenie, czego nie uczynił. Nie ma podstawy prawnej, która by 

wskazywała że to należało nagrywać, nie było regulaminu pracy komisji. Te nękanie nas tyle 

razy to było bezpodstawne i znowu tutaj specjalista od zamówień publicznych, w jaki sposób 

wypełnia swoje obowiązki? To jest przykre, że jeżeli w gminie takie małe rzeczy się robi to co 

mówiąc inwestycje powyżej 2.000.000,00zł, które nie są nagrywane. 

Radny Ignacy Janczuk- i chce jeszcze dodać ku końcowi, że cały ten proces z momentem 

podpisania z tą kancelarią umowy trwa około dwóch miesięcy, i teraz niech każdy sobie 

wywnioskuje czy to było coś normalnego, czy raczej coś nienormalnego? Gdzie inne sprawy 

się załatwia w pięć do siedmiu dni i dlatego ta nasza frustracja przybrała taki wymiar jaki 

przybrała, bo to było zastraszanie komisji. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, Szanowna Rado, pan przedstawił 

harmonogram jak najbardziej on tak wyglądał, tylko jaka był podstawa odwołania się 

mecenas, która przystępowała do rozstrzygnięcia? Jaki temat podniosła? Podniosła temat, 

że ona złożyła dokument, który w trakcie prac komisja nie wzięła pod uwagę, tak Szanowni 

Państwo, bo było w wymaganiach iż w ramach składania oferty każdy musi przedstawić 

zaświadczenie, że ma aktualny wpis do Rady Radców Prawnych, nie powtórzę dokładnie 

całej nazwy. Okazuje się, że ta pani po skończeniu pracy, kiedy dostała informację o 

zamknięciu, wyłonieniu kancelarii napisała odwołanie że komisja, do wójta skierowała, że 

komisja, dlaczego komisja nie uwzględniła jej dokumentu który był złożony. Dokument, który 

ta pani złożyła on był w aktach i on był w wersji elektronicznej. Nawet napisała po konsultacji 

swojej z kancelarią radców prawnych 

Radna Ewa Szydłowska - panie wójcie, pani wójcie pan wprowadza w błąd, bo ten dokument 

był to dokument prywatny, bo dokumenty dzielimy na urzędowe i prywatne. Wydruk ze strony 

internetowej przy niepełnym adresie strony internetowej i bez podpisu, to wstyd że to radca 

prawny złożył taki dokument i my intuicyjnie dobrze rozpatrzyliśmy to i tej pani przysługiwało 

tylko prawo do KIO. I powinna wiedzieć, a nie my, my nie studiowaliśmy prawa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - też, ale ta pani w swoim odwołaniu napisała że ona 

konsultowała po swojej linii 

Radna Ewa Szydłowska - pani Maciejuk powinna wiedzieć jakie prawa przysługują 

oferentom i nie powinno to być rozpatrywane 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- każdy oferent ma złożyć dokumenty. 

Radna Ewa Szydłowska- a zarządzenie, jakie wójt wydał nie ma podstawy prawnej 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- jaki artykuł mówi, że nie można nagrywać? Wszystkie 

czynności czy rady, czy tej jest publiczne i można nagrywać 

Radna Halina Bardadin - ale jak zapytaliśmy panią Irenę czy inne są nagrywane, to 

powiedziała że nie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wójt wprowadził takie zarządzenie z prostego powodu, 

żeby później pisząc protokół to spisać go w sposób obiektywny, dziękuję. 
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Radna Ewa Szydłowska- panie wójcie, pan powinien wydawać zarządzenia w przepisach 

obowiązującego prawa w Polsce. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, zgodnie z prawem żeby prawo nie było złamane. A 

proszę panią kancelaria prawna złożyła odwołanie po rozstrzygnięciach komisji, gdzie 

przywołała temat, iż dlaczego komisja w trakcie pracy nie uwzględniła takiego i takiego 

doświadczenia. 

Radny Ignacy Janczuk- wrócę jeszcze raz bardzo krótko, bo pan mówi cały czas nieprawdę.  

Radna Halina Bardadin - bo to nie był dokument 

Radna Ewa Szydłowska - bo to nie był dokument 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - współpracowaliście w szóstkę i przeglądaliście każdy 

komplet dokumentów, który był  niezbędny żeby przystąpić do wyłonienia firmy 

Radna Halina Bardadin - komisja doszła do wniosku że nie traktujemy tego wydruku jako 

dokumentu? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - kiedy? 

Radny Ignacy Janczuk - ja teraz powiem tak 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - kiedy? 

Radna Halina Bardadin- podczas procedury tutaj 

Radny Ignacy Janczuk- będę kończył proszę o uwagę, tak będziemy już kończyć tylko trzeba 

podsumować. Ta pani nie miała najmniejszego prawa złożyć protestu do pana ani do nikogo 

tutaj. Po pierwsze pan powinien to wiedzieć i pani Maciejuk to jest pierwsza rzecz, którą 

powinniście wiedzieć to jest najważniejsza i wszystko, co było poza tym to było bezprawne. 

Pan powinien to dać jednym zdaniem, po zapoznaniu się z pani pismem uznaje, za 

bezzsadaną i nic więcej. Ta pani mogła zaprotestować przy kolacji z mężem, że dzisiaj z nim 

nie śpi bo ciamkał i to wszystko, a nie tam protestować bo komisja, od komisji są Krajowa 

Izba Odwoławcza i tylko i wyłącznie, a pan tych rzeczy nie wie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, byłem 

Radny Ignacy Janczuk- ten proces był bezprawny, ja się dziwię że prawnik go napisał, to jest 

szok dla nas. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wie pan ja nie podnoszę to co pisze prawnik i czym to 

argumentuje, komisja dostała wszystko w komplecie i to powinna się zająć i zajęła 

Radny Ignacy Janczuk- ale pan znowu  

Radna Ewa Szydłowska – treścią skargi jest zarządzanie bez podstawy prawnej 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- o nagrywaniu posiedzeń komisji, pani 

mecenas. 

Radca Prawny Eliza Rączka- ja mogę tylko dodać że w obliczu prawa zamówień 

publicznych, że podstawą prawną jest artykuł 8, jawność postępowania to znaczy, że całe 

postępowanie jest jawne, i nie można powiedzieć że jeśli od samego początku nie było 
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zarządzenia wójta, to nie można go wprowadzić w trakcie postępowania. Czy przesłanka do 

wprowadzenia była zasadna? Nie będę się kłócić bo nie wiem, tutaj w tym przypadku jaka 

była podstawa tej pani mecenas wniesienie jakiegoś zastrzeżenia, czy powinno odwołanie 

czy nie? Bez względu na to czy było zasadne czy nie obowiązkiem wójta i tak było się do 

tego odnieść, czyli rozpatrzyć czy ona ewentualnie ma zasadność na podstawie artykułu 171 

Radna Ewa Szydłowska- wójta? Nie komisji przetargowej 

Radca Prawny Eliza Rączka- no tak, ale w rozumiem że wójt przekazał wam to pismo 

Radny Ignacy Janczuk- ale jakim prawem. Niech pani nam to wytłumaczy. 

Radca Prawny Eliza Rączka - artykuł 161 daje wykonawcy możliwość do złożenia tak jakby 

zastrzeżenia do naruszenia prawa, w przypadku gdy nie może wnieść odwołania do krajowej 

izby i tutaj był kwestia, jeżeli było niezasadne, komisja powinna rozstrzygnąć że jest 

niezasadne i nie rozpatrywać tego. 

Radny Ignacy Janczuk - nie, pani też jest w błędzie 

Radna Ewa Szydłowska - pani mecenas w tej kwestii konsultowaliśmy się z trzema 

prawnikami. 

Radny Ignacy Janczuk - komisja zakończyła swoją pracę w momencie podpisania protokołu, 

koniec kropka, dalej jest ściana, a my za ścianą. 

Radca Prawny Eliza Rączka - przetarg tak naprawdę kończy się z chwilą dopiero powstania 

umowy. 

Radny Ignacy Janczuk - to nic, ale praca komisji kończy się, praca komisji, pani mnie źle 

zrozumiała, praca komisji kończy się w momencie sporządzenia i podpisania protokołu i to 

już jest koniec 

Radca Prawny Eliza Rączka- z tym się akurat nie zgodzę. Natomiast jeżeli chodzi o 

podstawę prawną do wydawania zarządzenia to jest artykuł 184 

Radna Ewa Szydłowska - w oparciu o przepisy prawa obowiązującego w Polsce, proszę 

podać artykuł jaki był, że wójt mógł nagrywać? 

Radca Prawny Eliza Rączka - artykuł 8 ustęp 1. 

Radna Ewa Szydłowska - brawo, trzech prawników stwierdziło że nie ma. 

Radny Ignacy Janczuk - ale my musimy mieć swój dozór, patrzeć też co się dzieje z gminą, 

bo może za pół roku te pytanie czy potrzebna była ta nasza skarga, bo w tamtym 

zapomniałem zadać, ja powiem że nie, nie potrzebna była skarga, zapytajmy czemu wójt 

chciał to nagrywać? Bo jawne pani prawnik to nie znaczy że ma być nagrywane w 100%, i 

pani nie ma racji. 

Radca Prawny Eliza Rączka - nie rozumiem dlaczego Państwo obawiacie się nagrywania? 

Radny Ignacy Janczuk - my się nie obawiamy niczego, tylko to wyszło od wójta, bo nam coś 

nakazał wbrew prawu. To o to chodziło, to nie chodzi o nagrywanie, normalnie 

rozpatrywaliśmy i nasz spokój tej komisji został zachwiany, bezprawnie i bezpodstawnie. Ja 

mówię, nasz temat się zakończył z końcem podpisania protokołu, cały czas wójt nas dręczył 
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w dalszym ciągu tym protestem, doskonale pani wie, że protesty nie obowiązują może od 3 

do 5 lat i pani wie o tym. 

Radca Prawny Eliza Rączka - tak jak mówię i każde pismo w toku postępowania zamówień 

na które Państwo nie odpowiedzielibyście również byłoby 

Radny Ignacy Janczuk- ale nie, pani nie rozumie 

Radca Prawny Eliza Rączka- jak pismo wpływa trzeba je zweryfikować i wtedy powiedzieć 

pani nie ma podstawy prawnej, albo pani ma podstawę i przekazujemy to do pana wójta 

Radny Ignacy Janczuk- oczywiście i tutaj się zgadzamy, to powinien zrobić wójt jednym 

pismem, wójt. 

Radna Ewa Szydłowska- tak, to wójt powinien. 

Radca Prawny Eliza Rączka - jeżeli były jakieś nieprawidłowości w pracy komisji  

Radny Ignacy Janczuk- nie było żadnych  

Radna Halina Bardadin - nie, nie było 

Radny Ignacy Janczuk - żadnych nieprawidłowości nie było i pani jest w błędzie. 

Radca Prawny Eliza Rączka - macie Państwo zastrzeżenia do jakiejś dokumentacji nie 

wzięliście pod uwagę, które ona złożyła? Czy jest w tym nieprawidłowość? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radny Ignacy Janczuk - nie, nie absolutnie nie. 

Radna Ewa Szydłowska- ale to subiektywne jest. 

Radca Prawny Eliza Rączka- ale się odwołała. 

Radna Halina Bardadin - ale myśmy wzięli pod uwagę tylko w zapytaniu było zaświadczenie, 

a ta pani nie przedstawiła zaświadczenia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale proszę Państwa, ja mogę? Z tego co pani 

mecenas mówi ja wyciągam taki wniosek, mi się nasuwa, że trzeba było się zebrać komisja i 

powiedzieć, że jest bezzasadny, znaczy że nie przyjmujecie i to wszystko i to by rozstrzygało 

sprawę. 

Radca Prawny Eliza Rączka - źle by było gdyby wójt napisał. 

Radny Ignacy Janczuk - pismo nie było po pierwsze do komisji, czy trochę ogarniacie temat, 

czy nie bardzo? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - Ignacy a Ty ogarniasz? 

Radny Ignacy Janczuk - ogarniam bardzo dobrze, pismo to wpłynęło do wójta, nie do wójta 

tylko do urzędu i wójt jako kierownik urzędu powinien stwierdzić, że pismo jest bezzasadne, 

nic więcej. 

Radca Prawny Eliza Rączka - no tak, ale dysponentem postępowania przetargowego 

podpisuje umowę wójt, no to trudno żeby to wpłynęło do komisji 
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Radny Ignacy Janczuk - ale przecież takie pismo nie miało prawa wpłynąć przecież pani wie 

o tym. 

Radna Ewa Szydłowska - to nie my zainicjowaliśmy ten konflikt, my tu przyszliśmy, a tu było 

zarządzenie, dyktafon był 

Radna Halina Bardadin - już to było pod koniec całej procedury przetargowej.  

Radna Ewa Szydłowska - to nie my zaczęliśmy, my cały czas bronimy się. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, tak jak było powiedziane przez 

Państwa 

Radna Ewa Szydłowska - tworzycie swoje prawo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - przez komisje, komisja się spotykała, przewodnicząca 

stawiała na spotkaniu komisji, że bo tak się pracuje w rzeczywistości jeżeli ktoś jakiegoś 

dokumentu, komisja zauważy że nie ma to dla przejrzystości jeszcze ma czas, może 

poprosić jak jest 9 oferentów, a dwóch nie ma dokumentów to dla przejrzystości robi się tak, 

tych dwóch się prosi o uzupełnienie. 

Radny Ignacy Janczuk - ale komisja takich decyzji nie podejmowała. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, pani przewodnicząca zgłaszała 

Państwu, 

Radna Ewa Szydłowska – pani przewodnicząca nas nie słuchała 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - że wystąpić z uzupełnieniem to wszystkich oferentów o 

takie i takie dokumenty. Komisja stwierdziła, że nie trzeba występować do potencjalnych 

oferentów o uzupełnienie jakiegoś dokumentu. A potem wyszło na końcu, że faktycznie 

gdyby było wystąpienie komisji do oferentów, ja Państwu nie powiem w szczegółach jakie 

były pytania, to w protokołach musi być zapisane, ale nie byłoby tego nawet prawdopodobnie 

po zamknięciu protokołu komisyjnego zapytanie oferenta, że on złożył komplet dokumentów, 

a dlaczego komisja ich nie uwzględniła, Państwo przeglądali? 

Radna Ewa Szydłowska - jestem pewna, że gdyby ta sprawą się zajęło CBA to by nie 

znalazło tu  

Radna Halina Bardadin - akurat ta pani o której pan mówi 

Radna Ewa Szydłowska - natomiast gdyby się zajęło wcześniej tymi dokumentami 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, a kto zrobił rzecz następująca, 

pozwólcie że dokończę, otóż Państwo stwierdziliście, że dokumenty tej pani to nie były od 

początku, tylko pani Maciejuk podłożyła Państwu rano jak się jeszcze rada przeglądali 

dokumenty, nie dokumenty w komplecie były od początku jak były złożone. Tak proszę pani, 

od czego to się zaczęło, była komisja, ludzie byli na komisji, jak Państwo się zachowaliście? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę Państwa 

Radna Halina Bardadin - chwileczkę, jeszcze ja chciałam powiedzieć akurat w tym jednym 

przypadku komisja nie uznała tego, bo to nie było zaświadczenie tylko to był wydruk i jeszcze 

zaświadczenie miało być sprzed pół roku, a ten wydruk i jeszcze jakiś wyciąg z umowy, 
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pamiętacie to było z dwutysięcznego któregoś roku dlatego, żeśmy uznali że nieaktualne i 

nie braliśmy tego pod uwagę. 

Radna Ewa Szydłowska – tyle było szarpania nerwów. 

Radny Ignacy Janczuk- dobra, kończmy już. 

Radna Halina Bardadin - a później pan wójt zaczął nam robić przeszkody.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- dlatego musi być w komisji wszystko spisywane, ponieważ 

tam też trzeba było zajrzeć jaki, bo przecież Szanowni Państwo było 9 ofert i komisja 

postanowiła, ja powiem Państwu ogólnie, bo nie mam dokumentów 

Radna Halina Bardadin – ale pan nie był w komisji 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk-  ale ja mam wgląd 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale nie przeszkadzajcie sobie nawzajem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, było 9 ofert jak się pomyliłem to 

przepraszam, 6 odrzucone bo nie spełniało jakiś wymogów formalnych, 3 dopuszczone i z 

tych trzech wybraliście Państwo po najniższej cenie 

Radny Ignacy Janczuk - odwrotnie chyba było, pan już nie 

Radna Halina Bardadin - pan już myli  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - w każdym bądź razie dopuszczone były 3, czy 4 z tych, w 

tym jedno było po najniższej cenie. 

Radna Ewa Szydłowska - ja powiem to co powiedział Ignacy, my nie chcemy pisać takich 

skarg, nie chcemy takich dyskusji, chcemy żeby wójt przestrzegał prawa i żeby po prostu 

jeżeli my mamy 

Radny Ignacy Janczuk- i nie zastraszać nas. 

Radna Ewa Szydłowska - tak, i nas nie zastraszać. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ja nikogo nie straszę, żeby komisja pracowała spokojnie 

Radna Ewa Szydłowska - jesteśmy przeciwko takim sytuacjom jak teraz jest. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to trzeba mieć zdanie swoje i je dotrzymać 

Radny Ignacy Janczuk - ta komisja była super. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, jakoś wszystkie pracują bardzo dobrze. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - pani mecenas? Dobrze, Rada Gminy Stara 

Kornica uznaje skargę za zasadną. Proszę podnieść rękę kto jest za tym. 

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 8, głosów 

„przeciw” było 4, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została podjęta. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. 

PRZERWA  
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PO PRZERWIE 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę Państwa, ponieważ tutaj doczytaliśmy 

się w naszym statucie, jest zapis że przy równej liczbie głosów za i przeciw głosowanie się 

powtarza i to dotyczy uchwały numer 121 o szkoleniach kwestia była. Więc jeszcze raz 

będziemy musieli powtórzyć głosowanie, proszę o uwagę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę Nr XXVIII/121/2016 

sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprzestrzegania prawa przez Wójta Gminy Stara 

Kornica.  

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 7, głosów 

„przeciw” było 7, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała nie została podjęta. 

Uchwałę stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i teraz proszę Państwa i tak w kółko 

będziemy, więc 

Sołtys wsi Dubicze Piotr Kiryluk - musi być cały skład rady, wszyscy będą więc się 

rozstrzygnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - więc jeszcze jak Państwo skarżący na to? 

Radny Ignacy Janczuk - my uważamy naszą skargę za zasadną, my ją przeżyliśmy i my  

wiemy ile to nas kosztowało nerwów wszystkich i ja bym głosował, że skarga ta jest zasadna 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to znaczy teraz w tej chwili zostawiamy do 

rozstrzygnięcie taki jakie jest, bo inaczej nie rozstrzygniemy. Jeżeli zechcecie Państwo 

wrócić, ale ja powiem tak, jeżeli zechcecie Państwo wrócić przy pełnym składzie rady to 

wrócimy. Także przechodzimy dalej. 

Ad.pkt.4.p.p. Informacja z realizacji wydatków w ramach zadań inwestycyjnych 

wykonanych przez Gminę Stara Kornica w I półroczu 2016r. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk odczytał informację z realizacji wydatków w ramach zadań 

inwestycyjnych wykonanych przez Gminę Stara Kornica w I półroczu 2016 r. W/w informacja 

stanowi załącznik do protokołu. W pierwszym półroczu praktycznie Szanowni Państwo prace 

i wydatki związane były właśnie czy to z funduszem sołeckim, czy czynności związane z 

przygotowaniem projektów, dokumentacji na realizację inwestycji w drugim półroczu, albo na 

złożenie wniosku albo już wykonania.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r.: 

 - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z 

wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki oraz sprawozdania o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć za  2015 r.,   

 -  przedstawienie sprawozdania finansowego gminy, 

 - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. 

 - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2015 r., 

 - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku  

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 
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 -  d y s k u s j a, 

 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r., 

 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2015 r. 

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - Zarządzeniem nr 88/2016 z dnia 30 marca 2016 r. zostało 

przyjęte sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania 

planu finansowego oraz instytucji kultury oraz sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 r. Sprawozdania 

powyższe były szczegółowo przedstawiane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i posiedzeniu 

pozostałych Komisji. W skrócie można powiedzieć, że budżet był zmieniany kilkakrotnie 

zarówno po stronie wydatkowej i dochodowej, były zmiany uchwałami Rady Gminy, a także i 

zarządzeniami, tych zmian było około piętnastu. Ostatecznie przybrał kształt taki, że opiewał 

po stronie dochodów 19.428.117,73 zł, wykonany był w 97,89%. Natomiast po stronie 

wydatków plan wynosił 22.207.008,63 zł, wykonano 20.134.973,11 zł, w wysokości 90,67%. 

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3.268.511,00 zł przy planie 3.264.785,18 zł. 

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 92,27%. Gmina zamknęła rok deficytem 

budżetowym w kwocie 1.116.875,34 zł przy planowanym deficycie 2.798.890,90 zł. Na 

koniec roku gmina nie posiada zadłużenia w żadnych bankach, nie posiada również innych 

zobowiązań wymagalnych. Kredyty, które były zaciągnięte na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz na budowę instalacji kolektorów słonecznych był zaciągnięty w 

roku 2015. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 28 sierpnia, zostały te kredyty 

spłacone dotacją, która wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast instalacji 

kolektorów słonecznych 4 grudnia 2015 r. na którą również spłynęła dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego. Gmina nie udzielała kredytów i pożyczek ani też poręczeń innym 

jednostkom organizacyjnym, które takie czy udzielanie kredytów, czy pożyczek obciążałoby  

nasz budżet bardzo niekorzystnie, dlatego, że to również byłyby przypisane do nas te 

kredyty czy pożyczki. W celu właściwej realizacji budżetu po stronie dochodowej była 

prowadzona egzekucja, macie Państwo szczegółowo omówione w dokumentach. Może 

spytam tak, czy są jakieś pytania? Bo wydaje mi się, że tak było to szczegółowo omawiane, 

że nie ma sensu drugi raz powtarzać. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - macie Państwo jakieś pytania do budżetu? 

To przechodzimy dalej.  

Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym prze Wójta 

Gminy Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r. W/w opinia stanowi 

załącznik do protokołu. 

Radna Ewa Szydłowska – ale to jest uchwała RIO, tak? 

Radny Leszek Muszyński – tak. 

Radna Ewa Szydłowska – ale takie pierwsze zdanie, kto był w składzie i pod jakim kątem? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w załączeniu przesyłam Uchwałę Nr 

Si.176.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w celu służbowego wykorzystania. I to jest pismo przewodnie i jest uchwała 

Si.176.2016, czytam od początku. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała Uchwałę Nr Si.176.2016 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Kornica sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za 2015 r. 

Radny Ignacy Janczuk - może pierwsze pytanie takie, jak możemy się odwołać od 

dokumentu, który wpłynął do Urzędu 29 kwietnia, a dzisiaj jest 27 czerwca? Po prostu do 

kogo i o co mamy się odwołać, gdzie ten dokument sobie zalegał? No chciałbym pana wójta, 

niech pan nie patrzy na przewodniczącą, czy na skarbnik, tylko niech pan odpowie, gdzie ten 

dokument zalegał tyle czasu i dopiero rada 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, dokument przyszedł do wójta. 

Dokument był u wójta, a z dokumentem pierwsza zapoznała się Komisja Rewizyjna, która 

pracowała na wyrobieniem stanowiska w sprawie, że tak powiem wykonania budżetu za 

2015 r. Po pracy Komisji, Komisja dostała, że tak powiem pewnie było gdzieś to w drugiej 

połowie, albo pod koniec maja. 

Radny Mateusz Leszczyński - a od czego my mamy się teraz odwołać, jak już nie możemy? 

Radca Prawny Eliza Rączka – nie trzeba się odwoływać, bo Państwo nie jesteście związani 

opinią RIO, to jest tylko do Państwa wiadomości, a Państwo nie musicie jakby przyjąć jej za 

swoją. Państwo nie jesteście związani, nie musicie głosować tak jak w opinii. 

Radny Ignacy Janczuk - to my wiemy właśnie, tylko dlaczego załóżmy dokument nie był 

przedstawiony przez blisko dwa miesiące, o to nam chodzi. 

Radca Prawny Eliza Rączka  - to Komisja Rewizyjna nad tym pracowała. 

Radny Ignacy Janczuk - no Komisja Rewizyjna się zajmowała dużo później 

Radna Halina Bardadin - kto może od tego dokumentu się odwołać, Wójt? 

Radny Ignacy Janczuk - czyli już jest miesiąc 

Radna Halina Bardadin - jest pouczenie o odwołaniu w tej uchwale, więc od tego dokumentu, 

kto może się odwołać, Wójt? Kto jeszcze? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - Wójt Gminy Stara Kornica. 

Radna Ewa Szydłowska – tylko? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - bo do niego skierowane jest pismo, czy 

jeszcze jakieś uwagi? Proszę bardzo. 

Radny Ignacy Janczuk - ja chciałbym powiedzieć, że ta opinia tej Komisji w mojej ocenie jest 

mniej warta niż papier, na którym została wydrukowana, a to powiem dlaczego. Proszę 

zwrócić uwagę na tą sentencję na samiutkim początku. Niniejsza opinia, mimo iż ze 

względów formalnych zawiera wybrane dane o gospodarce finansowej prowadzone w 

ramach budżetu, stanowi jedynie ocenę przedłożonego sprawozdania przeprowadzonego  

pod kątem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu. Czyli ta Komisja w ogóle nie wnika 

jak pieniądze zostały wydane, czemu tak, czemu nie inaczej, tylko pilnuje czy wszystkie 

dokumenty były dopięte i załóżmy te cyferki tam przeliczą. Jeszcze kiedyś była taka uwaga 

jak byłem przewodniczącym, że była pomyłka 0,27 zł, to Komisja to wytknęła, że jest błąd 

matematyczny i tylko tyle. Ta Komisja wie jaki mamy problem i tą uchwałą, tak jakby się 
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„wymiksowała”, wyszła bocznymi drzwiami, nie podejmując w ogóle tematu, który jest bardzo 

ważny dla nas, bo tu wchodzi, że tu są pieniądze wydane bezprawnie i bez żadnej zgody 

kogokolwiek i bezprawnie. Można powiedzieć, że są zdefraudowane te pieniądze, a nikt do 

tego nie chce się odnieść. Tu Komisja ja wiem, oni mają taką furtkę i sobie tą furtką wyszła z 

boku. Nie wiem, po co w ogóle jest ta opinia dla nas. Ja zawsze uważałem, że RIO to stoi na 

straży uczciwości wydawania pieniędzy, celowości itd., a tą swoją uchwałą wykazała, że ją 

nic nie interesuje, aby tylko w działach było dobrze. Czyli jeśli sobie pan wójt zapisze nawet 

500.000,00 zł więcej w jakimś dziale, on nie musi pytać nawet, on może wydać o tak i opinia 

Komisji RIO będzie pozytywna, bo wójt nie przekroczył działań, także ja uważam to za 

żenujące wręcz. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy ktoś jeszcze chciałby się odnieść do tej 

opinii? 

Radna Ewa Szydłowska - ja nie wiem, bo akurat wyszłam, ale mówiłeś pod względem 

merytorycznym, czyli czy 1+1= 2 

Radny Ignacy Janczuk – tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy oni traktują naszą gminę inaczej niż inne 

gminy? 

Radna Ewa Szydłowska - nie, ja mówię czego dotyczy opinia. 

Radny Ignacy Janczuk - oni otrzymali jasny przekaz od nas, że pieniądze zostały wydane 

niezgodnie z uchwałą budżetową i niezgodnie z regulaminem gminy i proszę mnie więcej już 

o takie rzeczy nie pytać, bo my wiemy, że zostały źle wydane te pieniądze. Każdy z nas tu 

świadomy, te pieniądze nie powinny być wydane w tej formie, to jest niezgodne z prawem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale Ignacy słuchaj, ja pytam czy oni inaczej, 

w innych gminach to piszą. 

Radna Ewa Szydłowska - ja nie wiem czy w innych gminach inaczej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no właśnie ja też nie wiem, a to że dostali 

informację to ja doskonale wiem, ja tylko proste pytanie zadałam. W takim razie 

przechodzimy do wniosku Komisji Rewizyjnej. 

Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za rok 2015. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za rok 2015 stanowi załącznik 

do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Muszyński odczytał wniosek w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za rok 2015. 

Radna Ewa Szydłowska - ale ja mam jedno pytanie panie Leszku, bo wy sami sobie 

zaprzeczyliście, skargę uznaliście za zasadną, a wniosek do RIO nie. 

Radny Leszek Muszyński - a możemy po opinii RIO, w dyskusji? 

Radna Ewa Szydłowska - dobrze. 
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Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stara Kornica 

za 2015 r. W/w opinia stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała Uchwałę nr Si.234.2026 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 czerwca 2016 r. w 

sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy w Starej Kornicy, dotyczącym 

absolutorium dla Wójta Gminy Stara Kornica za 2015 r. 

Dyskusja 

Radny Leszek Muszyński - powiem odnośnie tej sprawy, bo dwie sprawy nam się „zeszły do 

kupy”, sprawa skargi i sprawa budżetu wykonania za 2015 r. Komisja Rewizyjna przy 

skardze sugerowała się tylko i wyłącznie działem 750. W wyniku tego nastąpiło 

przekroczenie i Komisja uznała skargę za zasadną. Przy analizowaniu budżetu za rok 2015 

budżet się składa z bardzo dużo innych czynników jak ten 750, pozostałe rozdziały, czy 

działy zostały przez wójta wykonane pozytywnie. W dziale 750 Komisja również stwierdziła 

przekroczenie 5% funduszu nagród i to jest cała różnica, że przy skardze zajmowaliśmy się 

tylko i wyłącznie jednym działem, a przy budżecie zajmujemy się działami wszystkimi. I na tej 

podstawie Komisja Rewizyjna występuje do Rady o udzielenie absolutorium dla wójta, to jest 

opinia Komisji Rewizyjnej. 

Radna Ewa Szydłowska – tak, jak jeden włos na głowie to mało, a jeden włos w rosole to 

dużo panie Leszku. 

Radny Leszek Muszyński - jeszcze raz. 

Radna Ewa Szydłowska - jeżeli jest jeden włos na głowie to jest mało, a jeden włos w rosole 

to jest dużo, czyli albo jest coś złamane i przekroczone, albo nie jest. 

Radny Leszek Muszyński- więc jest że Komisja Rewizyjna stwierdza przekroczenie 5% 

funduszu nagród. 

Radna Ewa Szydłowska - nie, sami sobie zaprzeczyliście. 

Radny Leszek Muszyński - nic nie zaprzeczyliśmy, tylko rozpatrywaliśmy budżet i 

rozpatrywaliśmy skargę, dobrze wszystko. Najgorzej wyszło tak, że zlało się to w jednym 

dniu, gdyby to było w innych okolicznościach to by takiego miejsca nie było. 

Radna Ewa Szydłowska - nie jesteście obiektywni. 

Radny Mateusz Leszczyński – panie Leszku, a pod uwagę nie wzięliście tych 60.000,00 zł? 

Radny Leszek Muszyński - napisaliśmy, że nastąpiło przekroczenie, a co my napisaliśmy?  

W zadaniach określonych w budżecie stwierdzono przekroczenie 5% funduszu nagród. 

Radny Mateusz Leszczyński - a później wytłumaczenie tego. 

Radny Leszek Muszyński - a później wytłumaczenie tego, zgodnie z tymi wyjaśnieniami, co 

wójt złożył i tak pieniądze zostały złamane i tak. 

Radny Mateusz Leszczyński – Komisja Rewizyjna pozwala na to, że wójt wydaje pieniądze 

bez zgody rady. 
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Radny Leszek Muszyński - wracamy do tego co było na początku powiedziane, że o tych 

pieniądzach będziemy mówili do końca kadencji. 

Radny Ignacy Janczuk - nie, nie 

Radny Leszek Muszyński - która się skończy niebawem, tak 

Radny Ignacy Janczuk - o tych pieniądzach będziemy pamiętali do momentu, kiedy pan wójt 

nam udowodni, że je wydał zgodnie z prawem, albo my dla wójta że wydał niezgodnie z 

prawem, temat będzie zamknięty definitywnie. Ja chciałbym się jeszcze Szanownej Komisji 

zapytać, czy nie będziecie się musieli wstydzić zapisu co ja teraz odczytam „ na podstawie 

rozpatrywanych materiałów źródłowych, wysłuchanych informacji Komisja stwierdza, iż 

realizacja budżetu za 2015 r. Wójt Gminy kierował się zasadą celowości, legalności, i 

oszczędności w procesie gospodarowania środkami pieniężnymi”. Czy za ten zapis nie 

będziecie się musieli wstydzić, ale to już sobie odpowiecie sami. Ja panu już powiedziałem 

wcześniej, pan jako przewodniczący komisji, ma pan prawo wezwać wszystkich i wysłuchać 

wszystkich, ale decyzję podjąć ma pan zgodną z prawem. A w tej decyzji Komisja złamała 

prawo, nie podjęła tematu i nie wskazała paragrafu. Proszę mi wskazać paragraf, według 

którego Komisja uważa, że pan wójt nie złamał prawa i wydał te pieniądze z prawem, proszę 

mi to wskazać. 

Radny Leszek Muszyński - Komisja wskazała, że wójt przekroczył 5% fundusz nagród, po 

złożeniu wyjaśnień przystąpiła do glosowania, w wyniku głosowania wyszło 4 za, 0 

wstrzymujących, 0 przeciw. 

Radny Ignacy Janczuk- no to co? No to znaczy, że tych pieniędzy nie wydał niezgodnie z 

prawem? 

Radna Halina Bardadin-  wójt wyjaśnił. 

Radny Ignacy Janczuk - ale jak wójt mógł wyjaśniać, ale was obowiązuje prawo, mówię 

jeszcze raz, zgodnie z prawem. Najważniejszym aktem prawnym, jakim obowiązuje prawa 

miejscowego, czyli uchwały budżetowej i regulaminu, pieniądze zostały wydane niezgodnie z 

prawem, wręcz z przekroczeniem prawa. 

Radny Leszek Muszyński – i zostało to wskazane, a zaopiniowany jest cały budżet 2015 r., 

to się składa z kilkunastu rozdziałów. 

Radny Ignacy Janczuk - ale z tego rozdziału też 

Radny Leszek Muszyński - i z tego też 

Radna Ewa Szydłowska - to ile rozdziałów było przekroczonych, żeby był wniosek wasz 

negatywny? Ile? 

Radny Leszek Muszyński - ale co? Ile działów ma być? 

Radna Ewa Szydłowska - ile działów powinno być przekroczonych? 

Radny Leszek Muszyński- ale my stwierdziliśmy przekroczenia, wynik głosowania  

Radna Ewa Szydłowska - wydaje mi się że komisja jest stronnicza. 

Radny Ignacy Janczuk - jeśli jest wydane nawet 10 zł to jest złamanie prawa. 
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Radny Leszek Muszyński - to jest opinia Komisji Rewizyjnej, i Komisja Rewizyjna wnioskuje 

do Rady o udzielenie 

Radna Halina Bardadin - a Rada postanowiła  

Radny Leszek Muszyński - a Rada ustanowi, to jest demokracja. 

Radna Ewa Szydłowska - ale sami sobie zaprzeczyliście. 

Radny Leszek Muszyński - Rada się nie zgadza z opinią RIO 

Radna Ewa Szydłowska - tak 

Radny Leszek Muszyński - Rada się nie zgadza z opinią Komisji Rewizyjnej, Rada się nie 

zgadza z mecenasem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale po kolei proszę. 

Radny Ignacy Janczuk - ta uchwała, która będzie teraz głosowana ona nie może być podjęta 

pozytywnie, musi być odrzucona ponieważ w podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, 

budżet został wykonany źle, pieniądze przepadły bez dokumentu, czyli  ona nie może być 

przyjęta że budżet został wykonany dobrze, bo to nie jest 800,00 zł to jest około 80.000,00 zł 

wydanych bez dokumentu, to jest tylko jedna sprawa. Weźmy się trochę w garść i zacznijmy, 

po prostu my nie jesteśmy małymi dziećmi, człowiek dorosły, który podejmuje decyzje musi 

ponieść jej konsekwencję i to wszystko i trzeba naprawić, a jeżeli nie, to trzeba inne kroki 

podjąć. To tak nie może być, że udajmy, że nic się nie stało to jest chore i na to patrzą 

ludzie. Także jak uważacie. 

Radny Leszek Muszyński - ludzie też patrzą na to, że Rada niczym konkretnym się nie 

zajmuje, tylko cały czas 

Radny Ignacy Janczuk - a wójt za samymi konkretami. 

Radny Leszek Muszyński - ja nie odpowiadam za wójta, ja odpowiadam za Radę, a nie za 

wójta. Przecież ja nie jestem wójtem, ja mówię, co mówią ludzie, czym Rada się zajmuje. 

Rada wychodząc na przerwę, mówią ludzie czym wy się zajmujecie, „pierdołami”? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale po kolei. 

Radny Leszek Muszyński - to jest działanie Rady właśnie 

Radny Mateusz Leszczyński - a jeżeli nic nie będziemy robić. 

Radny Leszek Muszyński - do tych pieniędzy będziemy wracać do końca kadencji. 

Radny Ignacy Janczuk - my kończymy ten temat, zobaczymy jak pan poprowadzi te 2,5% o 

których pan już teraz wie w tym projekcie, i dalej udawajmy, że nic nie wiemy, koniec. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę bardzo. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - ja może wypowiem się jeszcze odnośnie tych nagród. 

Proszę Państwa plan budżetu, sami Państwo wiecie, bo szczegółowo jest przedstawiany 

projekt budżetu na poszczególnych komisjach, są planowane wielkości na wynagrodzenie w 

poszczególnych działach i rozdziałach i w uchwale budżetowej na 2015 r. zaplanowane były 
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nagrody w wysokości 5% planu na wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o realizację wynagrodzeń, 

wypłata wynagrodzeń łącznie z nagrodami nie przekroczyła ustalonego planu, tam są nawet 

jakieś takie drobne rezerwy, które pozostały w budżecie. Natomiast jeżeli rozpatrujemy 

wielkości co do planu, to na pewno ta nieprawidłowość w tym momencie zaszła. Stąd też nie 

można rozpatrzyć, że budżet jest wykonany zupełnie źle, bo spójrzcie Państwo po stronie 

dochodowej tutaj na pracę całego, na efekt budżetu po stronie dochodowej złożyła się praca 

wszystkich pracowników tutaj zatrudnionych w Urzędzie Gminy i chcę w tym miejscu 

podziękować serdecznie wszystkim służbom, które zajmują się podatkami i zajmują się 

opłatą śmieciową, podatkiem od środków transportowych, rolnych, od nieruchomości 

wszystkim, dlatego, że Ci ludzie pracowali na to, żeby realizacja budżetu po stronie 

dochodowej wyglądała w ten sposób, a nie w inny. Natomiast, jeżeli chodzi o stronę 

wydatkową, to założenia, które są ustalone w projekcie budżetu, załącznik inwestycyjny, 

fundusz sołecki, były realizowane zgodnie z ustalonym planem. Nie jest tak, że coś tam tak 

jakby powiem, nie ma rzeczy, która była realizowana tak jakby poza planem, bo to co się 

mieściło, ja wiem, że macie Państwo uwagi do nas do tych remontów bieżących, bo one się 

mieściły w paragrafie 4300, bo to jest remont bieżący. Jeżeli byłby to wydatek inwestycyjne, 

to wówczas w załączniku  inwestycyjnym. Może wyszło źle, jeżeli chodzi o ten remont, że nie 

było to po prostu dobitnie powiedziane na posiedzeniu Rady, żeby Rada miała możliwość. 

Radna Ewa Szydłowska - w ogóle nie było powiedziane. 

Radna Halina Bardadin - w ogóle nie było powiedziane. 

Radny Mateusz Leszczyński -  w ogóle to nie było powiedziane. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - żeby Rada miała możliwość przeanalizowania tego remontu, 

co wchodzi w skład remontu, jaki zakres prac jest objęty tym remontem. To jest na pewno 

jakiś taki minus z naszej strony. I oczywiście te nagrody, może nie powinny mieć miejsca, 

może pan wójt kierował się, że to są nagrody uznaniowe, które są poza 5%, ja nie wiem. 

Powiem tak, że to już decyzja należała jak gdyby do szefa, ale ogólnie rzecz biorąc wszyscy 

pracownicy w jakiś sposób mniejszy, większy, bo dokładają starań, żeby ten budżet w miarę 

był realizowany. 

Radny Ignacy Janczuk - dlatego właśnie pan wójt miał prawo wydać do 60.000,00 zł, to jest 

też niebagatelna sprawa, a wydał 140.000,00 zł. Chce powiedzieć jeszcze, że 32 

pracowników dostało w sumie 50.000,00 zł, a 3 dostało 78. Czy to nie jest chora sytuacja? I 

proszę mi już więcej nie tłumaczyć. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, mogę? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – proszę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tutaj było przeczytane sprawozdanie i Szanowni Państwo, 

każdy rok jest rokiem innym, praca jest składana w różnym stopniu, z różnych działów. Jedni 

pracują na bieżących sprawach i tak jak pani skarbnik mówi, trzeba załatwiać mieszkańców, 

trzeba załatwiać ściąganie podatków, decyzje wystawiać, inni pracują na rzecz że tak 

powiem inwestycji. Państwo dokładnie widzicie, ile razy już mówiłem że rok 2015 był w 

naszej Gminie rokiem wyjątkowym. Przerobiliśmy inwestycje za kwotę ponad 6.184.000,00 zł 

gdzie procent wykonania jest prawie 90%. Dla nas Szanowni Państwo wynikło, jakie były 

ceny itd. Bieżące wydatki i bieżące dochody planowane i wykonane są w miarę stabilne i 

kształtują się w granicach planu, inwestycje to faktycznie jest rzecz no taka nadrzędna, która 

chcemy, żeby w gminie były robione tak jak do tej pory, robi się to po to żeby podnieść 
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komfort życia mieszkańcom i poprawić infrastrukturę, ja tylko tyle powiem. Oczywiście z 

punktu widzenia 5% tych nagród, tak tylko już nie raz Państwu mówiłem, te wnioski i 

rozliczenia to była inwestycja za kwotę ok. 4.000.000,00 zł. To nie była inwestycja tak jak 

Nowa Kornica droga, gdzie praktycznie to jest prosta praca i z zakresem prostym, będąc 

wydaliśmy te 1.500.000,00 zł. Też Gmina ten temat zgodnie z wolą Rady musiała 

zrealizować i zrealizowała. 

Radny Ignacy Janczuk - dokumenty całe zrobił powiat. 

Radna Ewa Szydłowska - ale to już któryś raz słyszymy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo skoro Rada temat podniosła to ja 

musiałem podjąć ten trud. Podjąłem ze skutkiem takim, że rok 2015 niestety, ale też 

zamknęliście z nadwyżką, chociaż nie taką jakby wychodziła. Szanowni Państwo sami 

wiecie, że środki jakie z Gminy wyszły w tamtym roku 1.550.000,00 zł i wszystko, także 

dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dziękujemy, ktoś jeszcze by chciał zabrać 

głos? To w takim razie przechodzimy do głosowania. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminy wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2015 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała projekt uchwały z dnia 27 czerwca 

2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. Projekt uchwały stanowi załącznik do 

protokołu. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, spośród 15 ustawowego składy Rady. Głosów za 

było 7, głosów przeciwnych było 7, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2015 r. nie została podjęta. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w takim razie powtarzamy głosowanie. 

Ponieważ mamy w statucie zapis, że zwykłe głosowanie w przypadku równej liczby głosów, 

głosowanie powtarza się. 

Radny Ignacy Janczuk - to znaczy uważam, że ta uchwała jest jako nieprzyjęta. Uważam, że 

nas wprowadzacie w błąd. Uważam, że ta uchwała powinna być potraktowana jako 

nieprzyjęta, bo nie było większości do przyjęcia, czyli się umawiamy jest zapis, proszę 

przeczytać ostatni zapis, który jest   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - procedura głosowania? 

Radny Ignacy Janczuk - nie, w uchwale jeśli można. Jak wam wytłumaczyć prosto. Jeśli jest 

zapis w tej uchwale, proszę przeczytać ten paragraf 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - paragraf pierwszy, zatwierdza się roczne 

sprawozdanie finansowe Gminy Stara Kornica. 

Radny Ignacy Janczuk - tak, zatwierdza się. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – wraz ze sprawozdanie z wykonania budżetu 

za 2015r. 

Radny Ignacy Janczuk - tak, i jeśli teraz nie ma większości głosów, czyli się nie zatwierdziło. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - pani mecenas, powtarzamy głosowanie? 

Radny Ignacy Janczuk - bo żeby się zatwierdziło to musi być jeden więcej, bo tak wynika z 

tekstu uchwały, bo gdyby było odwrotnie to trzeba by było odwrotnie głosować, czyli w tej 

sytuacji uchwala jest nieprzyjęta, czyli sprawozdanie jest nieprzyjęte. 

Radna Ewa Szydłowska- tak 

Radna Halina Bardadin - no jasne, że tak. 

Radca Prawny Eliza Rączka - proszę o pięć minut przerwy, przejrzę sobie orzecznictwo, bo 

generalnie Rada nie ma obowiązku podejmować dwóch uchwał w sensie, w zakresie 

absolutorium i zatwierdzenia sprawozdania. Zatwierdzenie sprawozdania powinno być 

zwykłą większością, bo nic innego nie wynika z Państwa statutu. 

Radna Halina Bardadin - zwykłą większością. 

Radca Prawny Eliza Rączka – tak. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, tak jest w statucie. 

Radna Halina Bardadin - a tu nie ma większości. 

Radna Ewa Szydłowska - to znaczy nie ma. 

Radca prawny Eliza Rączka - tylko w Państwa statucie jest 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale my mamy statut, gdzie jest równa liczba 

głosów, głosowanie się powtarza. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, powtarza. 

Radny Ignacy Janczuk - to jest błąd, tak być nie może, bo my mamy z sentencji ustawy 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - Ignacy, to jest statut, który Ty podpisałeś. 

Radna Halina Bardadin - dobrze Elwira głosujmy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - 10 minut przerwy 

Radna Halina Bardadin - ale po co? 

Radny Ignacy Janczuk - jest tak jak mówię. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – żeby pani prawnik mogła sprawdzić. Także 

10 minut przerwy. 

Radna Halina Bardadin - możemy 10 razy głosować i będzie taki sam efekt 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dajcie pani czas. 

PRZERWA 
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PO PRZERWIE 

Radca Prawny Eliza Rączka -  to ja przeczytam może sentencję wyroku WSA z 6 grudnia 

2014 r. Punkt drugi „Co do zasady głosowanie przeprowadza się „za” czymś lub kimś, a nie 

„przeciw”. Jedynie głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania doprowadzi do 

definitywnego rozstrzygnięcia tej kwestii. Tylko poddanie pod glosowanie takiej uchwały 

zawsze doprowadzi do definitywnego rozstrzygnięcia kwestii sprawozdania finansowego.       

I teraz oddanie większości głosów „za” uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

prowadzi do jej akceptacji pod względem merytorycznym. Nieuzyskanie tej większości 

należy rozumieć jako nieudzielenie takiej akceptacji”. Czyli w moje ocenie nie ma potrzeby 

powtarzania. Państwo nie udzieliliście akceptacji na uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania. 

Radny Ignacy Janczuk – tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale po to mamy panią prawnik, zawsze było 

tak, że odkładaliśmy, bo nie można było rozstrzygnąć, bo po prostu nie znaliśmy prawa, w tej 

chwili mamy więc trzeba z tego korzystać, żeby potem nie było niejasności. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2015 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała projekt uchwały z dnia 27 czerwca 

2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2015 r. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, spośród 15 ustawowego składy Rady. Głosów za 

było 7, głosów przeciwnych było 7, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. w związku z brakiem 

uzyskania bezwzględnej większości ustawowego składu Rady Gminy została 

nierozstrzygnięta. 

Radca Prawny Eliza Rączka - niestety musi być bezwzględna większość. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - było 7 na 7. 

Radny Ignacy Janczuk - w tej sprawie ta sama sytuacja co w poprzedniej, bo sentencja 

uchwały mówi o udzieleniu absolutorium i aby udzielić absolutorium, musi być 8 głosów, 

skoro 8 głosów nie ma, wójt absolutorium nie otrzymał. 

Radna Halina Bardadin - tak jak poprzednio. 

Radca Prawny Eliza Rączka -  wyrok Sądu Administracyjnego w Kielcach pierwsze dwa 

punkty: „1. Zmiany ustrojowe w gminie wprowadzone ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o 

bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta, przyniosły nowelizację art. 28a  i 28b 

u.s.g. poprzez skreślenie zapisu zdania drugiego art. 28b o treści "odrzucenie w głosowaniu 

uchwały o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu 

absolutorium". Powyższa zmiana przepisu oznacza, że nie można domniemywać treści 

uchwały o przeciwnej treści niż ta, która jest przedmiotem głosowania. 

2. Radni głosują nie nad wnioskiem komisji rewizyjnej, ale dokonują wyboru alternatywnego 

za udzieleniem absolutorium i przeciw udzieleniu absolutorium. Absolutorium zostanie 
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udzielone, gdy za jego udzieleniem głosowało więcej, niż połowa ustawowego składu rady 

gminy. Odwrotnie, jeżeli bezwzględna większość ustawowego składu rady gminy wypowie 

się przeciw, to absolutorium nie zostanie udzielone. Wyniki takiego głosowania stanowią 

podstawę do sporządzenia uchwały odpowiednio o udzieleniu lub nieudzieleniu 

absolutorium. W sytuacji gdy za żadną z tych możliwości nie padnie wymagana bezwzględna 

większość głosów ustawowego składu rady gminy, będziemy mieli do czynienia z wynikiem 

nierozstrzygającym. A racji na to, że nie ma wymogu podejmowania uchwały, no to tutaj nie 

ma też wymogu powtarzania, czyli po prostu sytuacja nierozstrzygająca. 

 

Radny Ignacy Janczuk - pani cytuje błędną interpretację, wszystko to zależy jak jest zawarte 

w sentencji uchwały, jeśliby w sentencji uchwały było zawarte kto jest za nieudzieleniem 

absolutorium wtedy trzeba byłoby, żeby było 8 za nieudzieleniem. 

Radca Prawny Eliza Rączka - nie, jeżeli jest uchwała pozytywna o udzieleniu,  to już jest inny 

tryb głosowania niż głosowanie przed chwilą, jeżeli chodzi o sprawozdanie, jest odrębny 

artykuł 28, była zmiana w 2002 r., i tu już jest inaczej niż od 2002 r, niż w przypadku ustawy 

o samorządzie powiatowym, czy wojewódzkim. Bo w przypadku ustawy o województwie, czy 

powiecie jest tak jak do 2002 r. było w przypadku gminy. Natomiast tak jak mówię, od tej 

nowelizacji odrzucenie w głosowaniu uchwały, czyli gdyby była bezwzględna większość 

przeciwko uchwale o udzieleniu to wówczas byłoby nieudzielenie, ale skoro nie ma ani za 

jednym rozwiązaniem, ani za udzieleniem bezwzględnej większości nie ma tutaj 

domniemania, bo to domniemanie zostało skreślone przez ustawodawcę ustawą z 20 

czerwca 2002 r., i uchwała zostaje nierozstrzygnięta. 

Radny Ignacy Janczuk - to nie jest tak, bo wszystko zależy od sentencji zawartych w 

uchwale, jaki jest zapis, czy jest zapis, czy jesteśmy za udzieleniem, wtedy jest inaczej 

Radca Prawny Eliza Rączka - nie zależy, bo gdyby było przeciwnie i znowu, gdyby było o 

nieudzieleniu i znowu byłoby po 7, to wtedy uważałby pan, że zostało udzielone tak? 

Radny Ignacy Janczuk – tak. 

Radca Prawny Eliza Rączka - no tak nie jest. 

Radny Ignacy Janczuk - jest tak 

Radca Prawny Eliza Rączka -  to nie jest w przypadku większości zwyklej  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bezwzględna większość.  

Radny Ignacy Janczuk - nie, bo tak, jeśli jest nieudzielenie, czyli my głosujemy za 

udzieleniem i żeby ta uchwał była ważna, czyli musi być 8 głosów, musi być większość 

bezwzględna ustawowa. Jeśli zaś byłaby sentencja uchwały, kto jest, za nieudzieleniem, też 

musiałoby być 8 głosów. 

Radca Prawny Eliza Rączka- do 2002 r. owszem, bo był zapis ustawy. 

Radny Ignacy Janczuk – nie. 

Radca Prawny Eliza Rączka - od 2002 r. nie, ja tylko przedstawiam swoją opinię w oparciu o 

przepisy i wyrok, a Państwo decydujecie, tak? 

Radny Ignacy Janczuk - nie, my się z tym nie zgadzamy, to jest pani interpretacja. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to będzie zaskarżenie. 

Radca Prawny Eliza Rączka - to nie jest moja interpretacja tylko Sądu Administracyjnego. 

Radny Ignacy Janczuk – nic nie trzeba skarżyć, bo to już jest jasne, na chwilę tą 

absolutorium pan nie otrzymał, taka powinna być uchwała. 

Radny Stanisław Maciejuk- nie otrzymał, ale i nie nie otrzymał też 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ani na nie, ani na tak. 

Radny Tadeusz Ilczuk – nierozstrzygnięte. 

Radna Halina Bardadin – jak nierozstrzygnięte? 

Radny Ignacy Janczuk – absolutorium jest nieudzielone.  

Radny Leszek Muszyński – nie ma takiej opinii. 

Radny Ignacy Janczuk – jest. Ale jeszcze przy tamtej uchwale, gdybyśmy się nie uparli, bo 

statut robi inaczej. 

Radny Leszek Muszyński – Radca Prawny jest i mówi o tym, że jest nierozstrzygnięta. No to 

dobra niech będzie że tak, dla mnie nie jest.   

Radny Ignacy Janczuk – nie, każde słowo jest bardzo ważne i kolejność słowa też jest 

ważna jeśli chciałbyś wiedzieć. 

Radna Halina Bardadin - no i co w tym przypadku? 

Radna Ewa Szydłowska - nie wiem, przerywamy obrady. 

Radna Halina Bardadin - no i co? Co dalej pani prawnik? 

Radca Prawny Eliza Rączka - pozostaje nierozstrzygnięta sytuacja absolutorium, nie ma 

ustawowego obowiązku, więc ta sytuacja, że tak powiem może taka istnieć. 

Radna Halina Bardadin- może tak być nierozstrzygnięta w sprawie absolutorium? 

Radny Ignacy Janczuk - nie, tak nie może być. Możemy pięć minut przerwy dać, niech pani 

się zorientuje, bo w tej chwili jest pani w błędzie. 

Radca Prawny Eliza Rączka - to jest Pana zdanie. 

Radna Halina Bardadin - to może odłóżmy tą sprawę i przejdźmy do następnej. 

Radny Ignacy Janczuk - jeśli uchwała nie uzyskuje większości.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - pani mecenas wyraża się jasno, że nie ma 

możliwości powtórzenia głosowania. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Radna Ewa Szydłowska - będzie 7 na 7 tak samo 

Radny Ignacy Janczuk- bo jest rozstrzygnięte, ta sentencja uchwały mówi jasno i żeby ją 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no to proszę Państwa ja nie wiem. Ale w 

świetle prawa my nie musimy mieć podjętej uchwały o udzielenie absolutorium albo o 

nieudzielenie absolutorium, może tak być. No Ignacy mamy prawnika, ja nie znam się na 

prawie. 

Radna Ewa Szydłowska - i co z tego, że mamy prawnika? 

Radny Ignacy Janczuk - ale my dzisiaj wysłuchaliśmy opinii od trzech prawników. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i każdy co innego myśli. 

Radna Halina Bardadin - ale jeden prawnik nawet przepisy kodeksu pracy, które nie 

obowiązują przywoływał. 

Radny Leszek Muszyński - każda opinia jest inna. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- do czego? 

Radna Halina Bardadin - no są podstawy tej opinii za 800,00 zł. 

Radna Ewa Szydłowska – netto. 

Radna Halina Bardadin - netto, jak nie zna podstawowych przepisów  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jeżeli uważacie Państwo tak, to możemy 

zasięgnąć opinii innego prawnika, ja nie wiem, no tak w tej sytuacji jakie inne wyjście. 

Radna Ewa Szydłowska - ale to co, tego znowu za 1.000,00 zł co wójt wybierze?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- przepraszam bardzo panią, ja nie wybierałem prawnika. 

Radna Ewa Szydłowska - a kto? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - i nie życzę sobie takich stwierdzeń. 

Radny Leszek Muszyński – ja. 

Radna Ewa Szydłowska - nikt nie powiedział o tym. 

Radny Leszek Muszyński - a kto pytał? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to pani słucha, albo pyta. 

Radny Leszek Muszyński - ja sam osobiście z internetu wziąłem, pojechałem  

Radna Halina Bardadin - a kto płacił? 

Radny Leszek Muszyński – wójt. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - gmina, bo tylko przyszedł pan czy wyrażam zgodę na 

opłacenie Radcy Prawnego, tak powiedziałem.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - więc nie rozstrzygniemy w tej chwili tej 

kwestii. 

Radny Stanisław Wielgórski - następny punkt. 

Redaktor „TS” Milena Celińska - czyli co na tą chwilę? 
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Radna Halina Bardadin - ja właśnie pytałam jaka jest sytuacja, może tak zostać? 

Redaktor „TS” Milena Celińska - bo do 30 trzeba przecież 

Radna Halina Bardadin - co trzeba? Przecież nie można powtórzyć głosowania. 

Redaktor „TS” Milena Celińska – czyli nierozstrzygnięta. 

Radna Halina Bardadin – tak może zostać? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak, no według pani mecenas tak. Proszę 

Państwa ja proponuje dalej przejść. 

Radny Ignacy Janczuk - zaraz, czy my tak możemy, bo my nie wiemy co jest z tą uchwałą. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy pani stanowisko jasno przedstawiła, 

uważa że nie musimy podejmować „za”  i  „przeciw”, może być nierozstrzygnięte, 

ustawodawca nie nakłada na nas takiego obowiązku, że musimy mieć uchwałę „za” albo 

„przeciw”, według pani mecenas. 

Radny Ignacy Janczuk- ale pani mecenas, sentencja uchwały mówi jasno, kto jest za 

udzieleniem absolutorium i nie ma większości. 

Radna Ewa Szydłowska – nie ma ośmiu osób. 

Radca Prawny Eliza Rączka - domniemanie o którym pan tutaj mówi, czyli jeżeli nie ma 

Radny Mateusz Leszczyński- patrz i czytaj, w żadnym wypadku wójt nie powinien dostać 

absolutorium, w internecie jest napisane. 

Radca Prawny Eliza Rączka - tylko na jakim stanie prawnym, jeżeli to nie są orzeczenia 

sprzed 2002 r. to tak było 

Radny Mateusz Leszczyński – było w Kołobrzegu, na dzisiejszej sesji Rady Miasta zapadła 

decyzja, mowa o absolutorium dla prezydenta, którego ten nie otrzymał nie dlatego, że 

większość rady opowiedziała się przeciwko niemu ale dlatego, że przy głosowaniu rada, 

padła polityczny remis, czyli przy remisie wójt nie dostał absolutorium. 

Radca Prawny Eliza Rączka - wie pan dla mnie informacja z internetu nie jest wiarygodna 

Radna Ewa Szydłowska - żeby wójt uzyskał absolutorium potrzeba 8 głosów. 

Radna Halina Bardadin - właśnie 8, a jest 7 na 7, jak to rozstrzygnąć?  

Radca Prawny Eliza Rączka – sytuacja nie jest rozstrzygnięta. 

Radna Ewa Szydłowska - ale uchwała kto jest „za” i powinno być 8, bezwzględna 

większością i nie ma. 

Radny Ignacy Janczuk- jeśli byłaby sentencja inna, że nie udzielamy, to też musiałoby być 8. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – pani prawnik wypowiedziała się jasno. 

Uchwała w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. 

„Wzbogacenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Stara Kornica poprzez renowację 
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zabytkowych kościołów: Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej 

Kornicy oraz Kościoła p.w. M.B. Częstochowskiej w Starych Szpakach. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę w sprawie przystąpienia do 

partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej na terenie 

Gminy Stara Kornica poprzez renowację zabytkowych kościołów: Kościoła p.w. 

Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej Kornicy oraz Kościoła p.w. M.B. Częstochowskiej 

w Starych Szpakach. 

Radna Ewa Szydłowska- panie wójcie, ja bym jeszcze chciała, pan coś mówił, że zgodnie z 

regulaminem niektóre sprawy są objęte jakąś tajemnicą, mógłby pan to powtórzyć? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, nie powtórzę, bo nie ma tego dokumentu, czytałem 

oświadczenie, nie mogę teraz znaleźć, które partner wiodący, czyli Gmina Stara Kornica ma 

że tak powiem zachować tajemnicę. 

Radny Ignacy Janczuk- ale Gmina Stara Kornica jest partnerem wiodącym? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie. 

Radny Ignacy Janczuk- ale tak powiedział pan w tej chwili. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - powiedziałem? To się przejęzyczyłem. To partnerem, 

liderem będzie Parafia Rzymskokatolicka, czytam Państwu jeszcze raz oświadczenie, które 

było przywołane. To jest do podpisania przez lidera, oświadczam na podstawie punktu 1.7 

regulaminu konkursu numer, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu 

pod nazwą „Wzbogacenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Stara Kornica poprzez 

renowację zabytkowych kościołów: Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Starej 

Kornicy oraz Kościoła p.w. M.B. Częstochowskiej w Starych Szpakach” ze środków 

pomocowych w ramach RPO na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V, przedstawiam listę 

wyłączonych z ujawnienia dokumentów: studium wykonalności, tabele finansowe SV, SW, 

oświadczenia dotyczące dokumentów finansowych, informacje finansowe o wnioskodawcy. 

Radna Ewa Szydłowska - to nawet wójt, znaczy gmina jako partner też nie ma wglądu do 

tego? Skoro to podpisuje 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, to podpisuje partner i lider wiodący, 

czy my w ramach tego będziemy mieli informację, to też tak samo nas obowiązuje 

nierozpowszechnianie tych informacji, bo samo przez się jeżeli to lider ma taki zapis to, to 

samo wiąże partnera 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- a porozumienie z parafią już jest podpisane? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, właśnie nie. 

Radna Halina Bardadin - to my zobowiązaliśmy wójta na komisji żeby nam przynajmniej 

projekt porozumienia pokazał. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to ja Państwu czytałem, jak wynika z porozumienia 

projektu, który przysłali w międzyczasie panowie, jaki jest sens projektu. Szanowni Państwo 

mam projekt jeszcze przez nikogo niepodpisany, tylko przysłali przedmiot do zapoznania się 

i z tego projektu czytałem Państwu do czego będzie zobowiązana gmina i jak będzie tutaj 

gmina traktowana. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale to porozumienie dostał wójt od? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- firmy, która przygotowuje ten projekt, dokumentację, robią 

studium wykonalności etc.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- a nie jednostka, która nabór tych wniosków 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, nigdy jednostka, do której składamy 

wniosek i która będzie dotowała tego nie przygotowuje, to przy samochodach strażackich, 

czy tutaj, to już jest sprawa partnera, liderów, to umawiają się 

Radna Ewa Szydłowska - dziwne 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - między sobą na jakich warunkach itd. 

Radny Leszek Muszyński - a czy dokładnie jest to sprawdzone, czy nie ma tam znowu 

dwóch, czy pięciu procent? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie ma. 

Radny Leszek Muszyński - nie ma? 

Radna Ewa Szydłowska – można zobaczyć? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie ma Szanowni Państwo, ja tutaj żadnych, ja Państwu to 

wydrukuję i dostarczę, bo tutaj mam wersję popisaną w tej chwili. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale to teraz. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to nie ma, nie wiem czy pracownicy są i wydrukowali. 

Redaktor „TS” Milena Celińska – to można podejść i to sprawdzić.  

Radna Ewa Szydłowska- bo tak jest coś z czym pierwszy raz się spotykam, czy coś jest 

objęte we wniosku i w zasadzie jeszcze nie padło uzasadnienie dlaczego? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ale jakie uzasadnienie? To zajrzy pani, tak jak 

oświadczenie mówi, do regulaminu tego konkursu w tym programie punktu 1.7. 

Radna Ewa Szydłowska- no tak, ale decyzję musimy dzisiaj podjąć zanim ja zajrzę. A 

jeszcze tak, bo 80% czyli na przykład  w Kornicy to będzie ksiądz musiał 243.0000,00zł mieć 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, tutaj są rozpisane, podane nawet 

kwoty, te kwoty to powiem Państwu nie wiem, czy są identyczne w tym porozumieniu 

przysłanym, ja tego nawet nie analizowałem, nie zliczałem, ponieważ to jest podzielone na 

parafie 

Radna Ewa Szydłowska- a przecież wiemy, że kościół jest ubogi, a to jest bardzo duża 

kwota. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a z drugiej strony byli proboszczowie i 

powiedzieli nam te sumy, i my to wiemy, jeden i drugi powiedział na jaką kwotę to są. 

Radna Ewa Szydłowska- no tak, macie racje. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, to jest nagrane nawet. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jeden powiedział 1.200.000,00 zł, drugi 

powiedział 680.000,00 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - są takie kwoty zapisane w harmonogramie i jest inwestycja 

Kornica 

Radna Halina Bardadin – pani Aniu czy my w związku z tym projektem musimy w budżecie 

jakieś pieniądze założyć? Nie. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – nie. Było mówione. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja bym chciała, bo my ze względu na te 

nasze parafie nie możemy nie podjąć decyzji, chciałabym żeby wójt jeszcze raz powiedział, 

że gmina nie ponosi żadnych kosztów finansowych. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. Wchodząc jako partner, który wnosi to nasze wspólne 

dobro kulturalne czy są jakieś tam spotkania, czy jakieś tam występy, koncerty, czy festyny, 

czy zabawy dla dzieci, że to będzie właśnie wkomponowane w ten cały program dziedzictwa 

kulturowego, bo to tak samo katolik włączy, a też jest parafianem, a jednocześnie jest ten. 

Szanowni Państwo, no takie rzeczy się dzieją, są wycieczki, są pielgrzymki. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja to myślę z drugiej strony skoro oni nam to 

ujawnili, a oświadczenie podpisali, że jakiś konsekwencji nie będzie. 

Radny Ignacy Janczuk - to ja może powiem tak, sytuacja jest o tyle trudna, że jest nagonka, 

to jest do kilku dni, ja bym proponował dać kredyt zaufania księżom i niech realizują ten 

projekt, my mamy jasną deklarację i księży i wójta, że gminy nic ma to nie kosztować i tego 

się trzymajmy. Bo my tutaj ja widzę, że wyjaśnień żadnych nie uzyskamy od nikogo, niech 

robią, niech próbują i koniec. Podejmijmy już tą uchwałę i niech dalej 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie, bo gdybyśmy nie podjęli, 

zablokowalibyśmy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, bo nie będzie tego społecznego poziomu powiatu czy 

gminy itd., tak ? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - gdybyśmy nie podjęli, to by się okazało ze 

byśmy zablokowali. To, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? 

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

„przeciw” nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - następna uchwała to jest o wspólnej 

realizacji z Gminą Stara Kornica, Gminą Dobre, Gminą Jakubów, Gminą Stanisławów 

projektu pn. „Energia dla przyszłości- odnawialne źródła energii w gminach wschodniego 

Mazowsza: Stara Kornica, Dobre, Jakubów, Stanisławów”, proszę bardzo panie wójcie. 

Radna Ewa Szydłowska - ale nie było 

Radna Halina Bardadin - energia dla przyszłości? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie, to jest, to są solary 

Radny Ignacy Janczuk- tylko jeszcze dwie uchwały są te budżetowe. 
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Radna Halina Bardadin-no jeszcze tych uchwał budżetowych nie głosowaliśmy. 

Radna Ewa Szydłowska- tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to może najpierw 

Radna Halina Bardadin- podjęcie tych 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak, może najpierw te uchwały przegłosujmy. 

Radny Ignacy Janczuk-tylko tam będzie namieszane w numerach. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie, to już pracownik sobie poradzi. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała uchwałę  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2018. 

Zmiany wprowadzone w WPF Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019 były przedstawiane 

na komisjach, myślę że szczegółowo. Również na komisjach mówiłam o nowym zadaniu, 

które otrzymałam w dniu kiedy były komisje o włączeniu przebudowy drogi gminnej w 

miejscowości Kornica Stara i Wólka Nosowska, to przebudowa drogi wojewódzkiej, 

przepraszam. I ta przebudowa jest na kwotę 342.500,00zł, ta zmiana została wprowadzona 

tutaj do materiałów jakie Państwo macie w tej chwili przed sobą, nic więcej oprócz tej 

zmiany, to co było przedstawiane na komisjach nie jest włączone. Także jeżeli są jakieś 

pytania o szczegółową jeszcze raz analizę to bardzo proszę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie widzę. W takim razie kto z pań i panów 

radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. 

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

„przeciw” nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy na 

2016 rok. 

Tutaj zmianą, która została wprowadzona w porównaniu do materiałów przedstawianych na 

komisjach jest wprowadzenie kwoty 342.500,00zł w wydatkach inwestycyjnych. W zapisie w 

pozycji 4 - przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Stara Kornica, przebudowa drogi 

wojewódzkiej w miejscowości Wólka Nosowska i budowa tej drogi będzie w pełni 

sfinansowana z nadwyżki budżetowej gminy z lat ubiegłych. Natomiast w załączniku plan 

wydatków na 2016 r. numer dwa, w dziale 600 transport i łączność drogi publiczne i 

wojewódzkie paragraf 6300 również wprowadzone 342.500,00 zł. pozostałe kwoty są takie 

jak otrzymaliście Państwo w materiałach na komisji. Czy są jakieś pytania? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to znaczy tak, mogę? Doprecyzować to co pani skarbnik 

przeczytała, chciałbym Państwu to sprecyzować, że tytuł mamy taki jak pani skarbnik 

przeczytała, ale musimy się zastanowić i to sprawa świeża czy tak zostawiamy nazwę, czy 

przywracamy nazwę, że budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w Wólce i 

Starej Kornicy, bo to po wykonaniu inwestycji my zapłacimy i stanie się naszym majątkiem. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - majątkiem nie, bo to przy drodze wojewódzkiej panie wójcie 

to nie jest nasz majątek, my przekazujemy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - przekażemy to na majątek. 
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk - województwa tak, ale nie, wydaje mi się że musi być nazwa 

taka jaką przyjmuje województwo, żeby było tożsame, w województwie nazwa taka sama i u 

nas. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jak zostawiamy tak, to zostawiamy. To się wyjaśni w 

przeciągu 2-3 dniach. Jeżeli byłaby potrzeba taka, że to powiem Państwu szczerze to trzeba 

szybko wyjaśnić przed wysłaniem uchwały do zatwierdzenia, czy właśnie zapis w 

porozumieniu, które jest, to się pisze w tytule Szanowni Państwo. Zaraz przywołam, tylko 

muszę odnaleźć, działamy i porozumienie mówi o przebudowie drogi wojewódzkiej na 

odcinku podane Stara Kornica i wybór wykonawcy i dalej pisze w punkcie trzecim Szanowni 

Państwo w ramach niniejszej umowy gmina zobowiązuje się do sfinansowania zamówienia 

budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Stara Kornica wraz z nadzorem. To tutaj 

kwestia będzie dopracowania, bo tak jak tutaj podpisaliśmy i pani podpisała ja to złożyłem, 

ale teraz przyszła mi taka myśl, żebyśmy potem mieli jasność, że potrzeba będzie dograć 

fakturę, oni wyłonią i wystawią, czy faktura będzie wystawiona dla MZDW, czy tylko ja im 

zlecam, a fakturę wystawią na gminę i zapłacę wykonawcy. Ale jeżeli będzie potrzeba 

zmienić nazwę przebudowy na wykonanie oświetlenia w Wólce i Starej Kornicy Państwo nie 

będziecie mieli do tego zarzutów i uwag. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jaka różnica. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, tego samego wydatków tylko kwestia dopisania 

rodzaju, żeby później było prawidłowo w dokumentach, dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dobrze, tak już wszystko. Kto z pań i panów 

radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę. 

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

„przeciw” nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

Uchwała w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Stara Kornica, Gminą Dobre, Gminą 

Jakubów, Gminą Stanisławów projektu pn. „Energia dla przyszłości- odnawialne źródła 

energii w gminach wschodniego Mazowsza: Stara Kornica, Dobre, Jakubów, Stanisławów”. 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, w solarach jest sytuacja taka, że 

partnerzy tak jak Państwu przedstawiłem. Jest czterech partnerów, jest to gmina Dobre, 

Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica. Z tych informacji jakie uzyskałem, my to co mieliśmy 

zgłoszone i tam będą jeszcze korygować, jesteśmy że tak powiem w ramach tych 10 

milionów złotych, bo tyle należy dla zespołu, to nasza wartość tych wszystkich zapisanych to 

jest około 4.000.000,00 zł. Bo tutaj mam wyliczenia na 196 osób.   

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a dlaczego tak? Bo co jesteśmy, bo tam jest  

od liczby mieszkańców? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, to było do tej pory robione na zasadzie tego ile 

chętnych każda gmina sobie nazbierała i z tego wynika, że u nas to będzie w granicach 

3.500.000,00 zł -4.000.000,00 zł  na te 10 milionów złotych, a 6.000.000,00 zł jakby u nas 

było 4.000.000,00 zł pójdzie na trzy  gminy. 

Radny Leszek Muszyński - to w tych gminach jeszcze mniej jest? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radny Ignacy Janczuk - kto jest liderem tego projektu? Gminą wiodącą? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - z tych rozmów, jak ostatnio rozmawiałem prawdopodobnie 

partnerzy ustalą w zespole, że liderem będzie gmina Dobre. To jest największa gmina w tym 

zespole, tam jest 50 sołectw, czy 40 i mieszkańców też dużo więcej, budżet ta gmina ma 

ponad dwadzieścia kilka milionów i tam porównywalna liczba jest trochę mniejsza. Tych 

danych jeszcze nie zweryfikowali, jeżeli chodzi o ilość chętnych. Te pozostałe dwie gminy, ja 

powiem Państwu tak, gdybyśmy wzięli 4 i oni 4 to tamte dwie małe gminy mają po milion. 

Faktycznie jest informacja, którą przekazali mi wójtowie, u nich było tam około 50-100 

chętnych na te urządzenia, a cały wniosek rozpina się po stronie dwóch gmin, czyli 

największym beneficjentem będzie Gmina Kornica i Dobre. 

Radny Mateusz Leszczyński - ale jeszcze mam pytanie do tego, czy będzie wyjaśnione, czy 

nie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radny Mateusz Leszczyński - bo ludzie po prostu nie wiedzą. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale ja Państwu mówię i powtarzam po raz wtóry. Na tym 

etapie okazuje się i tak są porobione założenia, będą robione tylko płaskie, czyli teraz 

musimy powiedzieć osobom, zaprosić, że niestety ale pisaliście się na te, trzeba zmienić  

deklaracje i napisać że płaskie, ponieważ płaskie są lepiej oceniane, jest większa 

efektywność. 

Radna Ewa Szydłowska - czyli w związku z tym, jeszcze ktoś może się dopisać? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mogą się osoby dopisać. 

Radna Halina Bardadin - na przyszły rok. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- mogą się dopisać, ale to będzie szło na listę rezerwową, 

zasadzie takiej, kto zrezygnuje to ten „wskakuje”.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dlaczego na rezerwową? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- no bo teraz, jeżeli mamy napisane, no ja w tej chwili mam 

napisane 3.450.000,00 zł to jest policzone na 196 osób, mamy już zapisanych 225. 

Radna Halina Bardadin- to mówimy o przyszłym roku? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mamy wyliczone 3.450.000,00 zł na 196 osób, zapisanych 

mamy 225, to zakładam, że to nie będzie 340 tylko wzrośnie 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to jak to jest wyliczone, jedna ta instalacja na 

ile? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - różnie, zależy co, tutaj to się składa z tego, iż Szanowni 

Państwo, solarów jest 147 osób policzonych już w programie, ogniwa fotowoltaiczne 30 na 

mieszkaniach, ogniwa fotowoltaiczne na budynkach innych 12, czyli ogółem 187 i Szanowni 

Państwo na budynkach użyteczności publicznej, czyli na budynkach naszej gminy 7 sztuk. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- solarów tak? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - fotowoltaikę, tutaj kazałem pracownikom uwzględnić. 

Fotowoltaika ma być założona na oczyszczalni, na hydroforni Nowa Kornica, na szkołach 

Kobylany, Szpaki i Ośrodek Zdrowia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a Wólka? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - co? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - hydrofornia w Wólce? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - hydrofornia w Wólce prawdopodobnie nie, bo to będę mógł 

wkomponować w remoncie tego ujęcia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale to wiecie Państwo my tak mamy 

zapisane, 147 chętnych w tej chwili na solary, 30 na ogniwa fotowoltaiczne, a te 12? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - też, tylko to są na mieszkaniach, a to są na innych 

budynkach. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale to z tego wychodzi, że my nie zrobimy 

solarów dla wszystkich chętnych mieszkańców, z tego wyliczenia? 

Radna Ewa Szydłowska - tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to bardzo niedobrze, musimy się zastanowić 

proszę Państwa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, to jest nabór 

Radny Ignacy Janczuk - ale zaraz, w sprawie tego wyliczania, 140 tych za takie pieniądze? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a no właśnie. 

Radny Ignacy Janczuk - coś tu nie gra z tą wyliczanką. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ostatnio rozmawialiśmy o kwocie 

Radny Ignacy Janczuk - 60.000,00 zł 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- no te 4.000.000,00 zł? 

Radny Ignacy Janczuk - nie wiem jaka to wyliczanka jest? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska-  ale słuchajcie, nie wiem jak Państwo dalej 

będzie do tego podchodzić, ale ponieważ zaczęliśmy z tymi solarami płaskimi i moim 

zdaniem to bardzo dobrze, że to będą płaskie, to wszyscy będą równo potraktowani. 

Radny Mateusz Leszczyński - no zgadza się. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i będą tańsze i dla większej ilości możemy 

zrobić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - problem się sam rozwiązał i nie musimy tutaj 

Radny Mateusz Leszczyński - no bo sporo ludzi wycofało się z solarów co było po 3.600,00zł  

i  teraz co powiedzieć, nie można z listy ich wyrzucić. To teraz co, będzie po 2.000,00 zł? Bo 

na 2.000,00 zł na pewno pójdzie. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, ja powiem strukturę. Te 3.450.000,00 

zł to się składa na to co? 147 solarów za 1,470.000,00 zł, 30 ogniw fotowoltaicznych na 

budynkach mieszkalnych za 652.000,00 zł,  12 ogniw na budynkach gospodarczych i innych 

na terenie 241.000,00 zł i na naszych budynkach 7 jednostek za 680.000,00 zł to w sumie 

daje 3.420.000,00 zł. Te kwoty, które Państwu podałem to są wartości netto. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- Szanowni Państwo ja nie wiem, czy się ze 

mną zgodzicie, ale ja proponuje żebyśmy się od początku zastanowili nad tym wszystkim, ja 

nie wiem czy pan wójt się ze mną zgodzi, ale ja uważam, że tak powinniśmy. Proszę 

Państwa, ale proszę o uwagę. Skoro zaczęliśmy te solary i to tak, zweryfikować od początku, 

powiedzieć ludziom, że solary będą płaskie i będą tańsze. 

Radny Mateusz Leszczyński - a kwotę? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - kwot dokładnych to nie powiemy, ale na 

pewno będzie niższa niż była podawana i proszę Państwa i wtedy zobaczymy ile będzie na 

budynkach mieszkalnych solarów, resztę pieniędzy skoro zostaną nam z przydziału, to 

można na coś innego wykorzystać, ale najpierw solary na budynkach mieszkalnych, 

Radny Stanisław Wielgórski - odrzucić fotowoltaikę. 

Radny Mateusz Leszczyński- tak, jest 

Radny Stanisław Wielgórski - i jeżeli zostanie jak najbardziej.  

Radny Mateusz Leszczyński – oczywiście. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - w pierwszej kolejności robimy na budynkach 

użyteczności publicznej,robimy tą fotowoltaikę, przynajmniej ja tak uważam. 

Radna Halina Bardadin - czy w tej sytuacji jeszcze można złożyć wniosek? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - oczywiście, no bo według tej wyliczanki to 

powinniśmy wszystkim mieszkańcom zrobić, to teraz informacje trzeba do mieszkańców od 

początku 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ja już Państwu mówię, jaki jest stan na dzisiaj. Szanowni 

Państwo, czyli tak, solary próżniowe te kwoty, które mówię 1.473.000,00 zł to są solary netto, 

czyli 147 kolektorów kosztowałoby w granicach 1.812.000,00 zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- panie wójcie, pan nie słucha co my do pana 

mówimy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dobrze, przerywam, proszę powiedzieć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ja nie wiem, czyli Państwo popieracie  

Radna Halina Bardadin - tak. 

Radny Tadeusz Ilczuk – jak najbardziej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - od początku robimy weryfikację tego, 

informujemy mieszkańców żeby się zapisywali, nawet ktoś kto się nie zapisał niech się 

zapisuje, informujemy że to będzie w kwocie około 2.000,00 zł, bo trudno powiedzieć i 

najpierw solary mieszkańcom. 
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Radna Halina Bardadin- tak, a to co zostanie  

Radna Ewa Szydłowska - a te osoby, co się zapisały na te solary płaskie to nie muszą się już 

zapisywać? 

Radny Tadeusz Ilczuk - no nie, i te co na próżniowe się zapisały to też nie. 

Radny Stanisław Wielgórski - bo robimy tylko i wyłącznie płaskie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - mogą zrezygnować, jeżeli chcą. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale te 147 osób, gospodarstw to już firma rozmawiała, 

uzgadniała gdzie, jakie 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – ze mną nikt nie rozmawiał. 

Radny Tadeusz Ilczuk - nikt nie uzgadniał jeszcze. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie, absolutnie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no bo słyszałem od ludzi, że były telefony i ustalali jaka 

lokalizacja. Chyba, że weszli na geoportal i zobaczyli dachy i widzą że nie ma problemu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale panie wójcie to te przygotowane, a reszta 

niech się dopisuje.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - chciałem wytłumaczyć, bo pani mówi na nowo wszystkich 

weryfikować, nie, już te 147 osób zostało przypisanych do 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - weryfikować, ale informować wszystkich 

mieszkańców, żeby wszyscy wiedzieli, ja od samego początku, zresztą pan wójt potwierdzi, 

jak się okazało, że te 3.600,00 zł jest, to przyszłam i uczuliłam i mówiłam, jeżeli wyjdzie że te 

solary będą tańsze, jednak po te 2.000,00 zł to te osoby, które się wycofały ze względu na 

cenę to ze słusznymi pretensjami by do nas przyszły.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, a kto się wycofał, ja powiedziałem 

krótko, proszę się zapisywać na takie i na takie, a będziemy robić takie które będą w 

programie lepsze i na które więcej ludzi się zgłosi. 

Radna Halina Bardadin - więcej na płaskie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a kto mówił żeby ludzie się nie zapisywali? To nie wiem, 

nie będę dochodził i wskazywał. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie ma sensu nawet, w tej chwili robić szybko 

to co trzeba. 

Radna Halina Bardadin - już mamy ustalone. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie wiem, panie wójcie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - w jaki sposób mieszkańcy będą 

poinformowani? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no przez radę, przez sołtysów. Trzeba ustalić od kiedy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy ja myślę, że do proboszczów też się 

trzeba ukłonić, na stronie internetowej. 

Radny Ignacy Janczuk- jest ta pierwotna lista, bo ona prawdopodobnie jest w gminie i do 

tych ludzi telefonicznie trzeba dotrzeć, po prostu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ci ludzie, już byli informowani, telefonowano. Z 

przewodniczącą ustaliłem, że do wszystkich zadzwonić, ci co złożyli wtedy. Pani 

przewodnicząca, mam jedno pytanie żebym wiedział jak dalej prowadzić rozmowę, robić 

solary próżniowe, nie, płaskie. Przepraszam mi się zawsze myli, płaskie 100%. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - na budynkach mieszkalnych. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - piszę, tylko na budynkach mieszkalnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - żebyśmy wiedzieli dlaczego 

Radna Halina Bardadin - słuchajcie, a jeszcze mam pytanie, bo jak po raz pierwszy robiliśmy 

te solary to w pierwszej kolejności mieszkańcy nasi tutaj zameldowani, na stałe, a z tego co 

wiem 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - różnie było. 

Radna Halina Bardadin - różnie było? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale w tej chwili odpada ten problem, bo 

myślę, że nie wystarczy dla wszystkich, już nie będziemy głosować i losować 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, dobrze zapytam solary płaskie 100% 

tylko na budynkach mieszkalnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to teraz tak, gmina Dobre będzie liderem, 

jeden wniosek składacie, rozliczacie się, jak to będzie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie wiem jeszcze jak to będzie Szanowni Państwo. Będę 

próbował to robić tak żeby było dla nich dobrze i dla nas dobrze. Prawdopodobnie i tak będę 

wnioskował żeby każdy z partnerów we własnym zakresie dokonywał przetargu i wyłaniał 

firmę, rozliczał się z wiodącym, nie, powoli jeszcze. Czyli każdy robi przetarg i zamyka 

procedurę budowania kolektorów u siebie i protokoły odbioru etc., 2. Jeżeli ja robię przetarg 

wykonawca wystawia mi fakturę, ja będę płatnikiem, a lider ma zebrać wszystkich partnerów 

i z tego zrobić wniosek zbiorowy i napisać, że o płatność, ten wykonał to co było planowane, 

zapłacił tyle, ten tyle i jest sprawa załatwiona. Zechce w takim kontekście to rozegrać. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale martwi mnie co innego, bo u nas na 

pewno zwiększy się ilość tych solarów, prawda, jeżeli w tych gminach też się zwiększy? I nie 

zrobimy znowu dla wszystkich? Bo to tak, nie wiemy do końca 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - może być Szanowni Państwo tak, oni też nad tym pracują, 

niby listy będą zamykać, trzeba będzie jeździć na spotkania, bo idą już prace w 

przygotowanie porozumienia, etc. Firma, która to robi, też chce zamknąć temat w lipcu, żeby 

już mieć komplet dokumentów do złożenia wniosku, żeby to się znowu nie ciągnęło do końca 

września,  czy do 15 września. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a składanie dokumentów jest do? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - 16 września. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - realizacja w przyszłym roku? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - na to pytanie nie odpowiem. Czy jest 24 miesiące, czy 36, 

czy 12 miesięcy. Na pewno realizacja byłaby w roku 2017, bo z reguły te programowanie 

2014-2020 to jest czas realizacji 24 miesiące. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - czy jeszcze jakieś pytania dotyczące tej 

uchwały macie Państwo? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie Szanowni Państwo, to jeszcze nie koniec tematu. 

Ustaliliśmy solary płaskie, w strukturze Szanowni Państwo mamy, ogniwa na budynkach 

mieszkalnych i niemieszkalnych, czyli tego nie robimy, tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy panie wójcie,  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, nie Szanowni Państwo, ogniwa nie 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ależ przecież wyraźnie powiedzieliśmy, że 

najpierw solary, a jeżeli zostanie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dobrze, rozumiem Państwa jak najbardziej. Ogniwa nie i 

zostają ogniwa na budynkach użyteczności publicznej 7, tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy jeżeli zostanie z solarów, w pierwszej 

kolejności ogniwa fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, tak czy nie? Ale 

Państwo wypowiadajcie się 

Radna Ewa Szydłowska – tak. 

Radny Tadeusz Ilczuk- tak. 

Radny Ignacy Janczuk - dać dla mieszkańców. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska-  nie wiem, no właśnie po to jesteśmy żeby 

zadecydować. 

Radny Ignacy Janczuk - mi się wydaje, jeżeli jest mała ilość na te, to dać mieszkańcom. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy mamy tych ogniw 30. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, żebyście nie mówili że nie wiecie. 

Mieszkańców na ogniwa zapisało się 42, powiem Państwu więcej, kwota na jaką się 

mieszkańcy zapisali na ogniwa ze względu na moc przydzieloną to jest 890, tak? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - bardzo dużo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ale, posłuchajcie Państwo dalej, ja na swoje budynki, na 7 

chce zrobić fotowoltaikę, ale u mnie jest netto wyliczone 680. Możecie Państwo zapytać  z 

jakiego powodu? Tak, bo ja na budynki, czy na taką hydrofornię, czy na inny budynek to ja 

będę miał energii przydział do produkcji, czy tam moc produkcyjna 17-15 kW, to też będą dla 

gminy efekty jeżeli chodzi o koszty funkcjonowania. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to może zróbmy tak, w tej chwili jesteśmy 

wszyscy zmęczeni. To tak wiadomo solary, a o tej fotowoltaice zadecydujemy później. 

Radny Ignacy Janczuk - albo zróbmy taką próbną wersję, czyli na hydrofornię, jest 
wyremontowana i na tym jednym budynku zrobić fotowoltaikę i zobaczyć co się będzie działo 
dalej, jest nowy budynek, w pełni wyremontowany. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, to sprawa jest taka, żebyście Państwo 

wiedzieli, muszę na nowo ludzi poprosić, ale zgodzą się żeby teraz dokonali ponownego, po 

pierwsze korekty PFU i pozmieniali założenia dla projektu. Bo teraz sprawa jest prosta, ten 

co ma ogniwa on wypada, trzeba zrobić nową dokumentację dla solarów, czy zechce zrobić 

w ramach tych kosztów, bo już to zrobiła jeszcze raz, tych wyrzuca, a na to miejsce 

wprowadza drugich. To nie jest przełożenie dokumentacji, przepisanie adresu i nazwiska i 

numeru działki. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - panie wójcie, bo ja już winna się zaczynam 

czuć, że roboty komuś dodałam. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, ale ja mówię na zasadzie takiej, że ludzie zrobili ileś 

tam pracy, przecież ankiety były wysłane w marcu, czy kiedy? To musiała być każda 

przeliczona, uwzględniona do kogo dzwonili, to dzwonili, do kogo nie dzwonili to weszli na 

geoportal, proszę?  

Radna Halina Bardadin – głosujmy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, tylko że Państwo powiecie, a ja muszę podjąć 

decyzję, bo też nie mogę zwlekać z tym tematem, chciałbym to szybko załatwić w przeciągu 

dwóch tygodni. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale panie wójcie, no to dokumentacja na 

fotowoltaikę jest zrobiona rozumiem, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, PFU jest zrobione i jest że tak powiem studium 

wykonalności, nie mam  tego przed sobą. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no to na ile zostanie tych pieniędzy, to 

losowanie zrobimy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mam rozpisany kosztorys i już na te co wyliczanki pani 

Maciejuk zrobiła i jest zrobione PFU, założenia techniczno-projektowe do wykonania. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- jaką decyzję podejmujemy? Wchodzimy w to 

partnerstwo? 

Radny Ignacy Janczuk – wchodzimy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - wchodzimy, z soalrami? Żeby wyraźnie było, 

co jeszcze wójt musi wiedzieć? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - solary w 100%. 

Radny Stanisław Maciejuk - wszystkim chętnym . 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- poczekajcie Państwo, solary w 100%, fotowoltaika dla osób 

fizycznych nie ma 
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Radna Halina Bardadin - w pierwszej kolejności dla naszych obiektów. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - no pytanie teraz, siedmiu czy 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jeżeli pieniędzy zostanie  

Radny Mateusz Leszczyński-  nie zostanie na pewno 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pytanie wójta jest następujące, ten temat musi być 

załatwiony w przeciągu dwóch tygodni 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jaki temat? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- właśnie zmiany struktury, kto chce dalej płaskie, tych co 

chcą próżniowe poproszę przyjdą żeby deklaracje zmienili na płaskie, ci co fotowoltaikę 

napisali że rezygnują z fotowiltaiki i nic nie mają albo biorą płaskie. No nie wiem może być 

sytuacja, że nikt nie zamawia solarów, tylko robi samą fotowoltaikę, a może być człowiek 

który ma fotowoltaikę i solary, bo są takie przypadki. 

Radny Stanisław Wielogórski- ale jasno trzeba powiedzieć tym ludziom co zapisali się na 

próżniowe, że nie ma w naszej gminie próżniowych tylko są płaskie i wszystko. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to dla mnie jest jasne, 42 osoby zapisały się na 

fotowoltaikę i mówię i wzywam, proszę Państwa 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę Państwa proszę o uwagę, będziemy 

głosowali już. Przystępujemy do partnerstwa, bo za to są punkty, płaskie informujemy 

mieszkańców, 100% jeżeli zostanie pieniędzy na użyteczności publicznej. 

Radna Halina Bardadin – tak. 

Radny Ignacy Janczuk - i przy zawieraniu umów ma być obecna pani przewodnicząca i pani 

Ania, żeby był większy obraz tego wszystkiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie wiedze problemu, albo przewodnicząca, 

albo ktoś wskazany prze radę. 

Radna Ewa Szydłowska - możemy to przyjąć w formie deklaracji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - kto jest za przyjęciem tej uchwały proszę 

podnieść rękę? 

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

„przeciw” nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

Uchwała w sprawie zwrotu przez Powiat Łosicki kaucji wpłaconej przez Gminę Stara 

Kornica na realizację projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony 

ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi”. 

 

Radna Halina Bardadin - a przepraszam jest zmieniona, bo my na komisji zadecydowaliśmy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - zaraz wam przeczytam, posłuchajcie 

uważnie, dostaliście każdy. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pani przewodnicząca czyta wersję poprawioną przez 

mecenas. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę w sprawie zwrotu przez 

Powiat Łosicki kaucji wpłaconej przez Gminę Stara Kornica na realizację projektu „ Rozwój 

współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym 

Polski i Białorusi”. 

 

Radny Mateusz Leszczyński- ale to jest źle. 

Radny Ignacy Janczuk - nam cały czas chodzi o te 5%. 

Radna Halina Bardadin - oni nam już zwrócili te 5%, a my jeszcze chcemy 5%. 

Radny Ignacy Janczuk- oni mogą się sugerować, że to jest te  5% co na zwrócili. 

Radny Mateusz Leszczyński - to trzeba zmienić ten zapis. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę bardzo pani mecenas. 

Radca Prawny Eliza Rączka - dzień dzisiejszy z informacji, które otrzymałam od pani 

księgowej zaległość wynosi właśnie 119.171,57 zł jeżeli podjęlibyśmy uchwałę jakby zgodnie 

ten punkt drugi w wysokości 10% dofinansowania to jest 237.000,00zł to w mojej ocenie ta 

uchwała będzie niewykonalna, ponieważ wójt nie może wystąpić do powiatu o 10%, czyli 

237.000,00zł ponieważ 118.582,03 zł już zostało zapłacone. Czyli na dzień dzisiejszy 

zaległość powiatu łosickiego względem Gminy Stara Kornica wynosi 5%. Uchwała jest 

podejmowana w dniu dzisiejszym. 

Radna Halina Bardadin- może napisać kolejne 5% z 10%? 

Radna Ewa Szydłowska- ale tak nie może być. 

Radny Ignacy Janczuk- to może wcale nie pisać już procentu tylko kwotę. Bo tutaj mam 

przeczucie, że te 5% będzie dla nas problemem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo dla mnie to co pani mecenas zapisała 

wartość z punktu widzenia kierownika, ja wiem na czym rzecz polega, jak procedować i 

później pisać pisma do starostwa. Jeżeli Państwo macie inny pomysł to proszę bardzo o ile 

pani mecenas potwierdzi. 

Radca Prawny Eliza Rączka – jeżeli będzie wskazane 10%, gmina do powiatu o 5% później 

będzie można złożyć zarzut, że uchwała nie została wykonana, ponieważ uzyskało się tylko 

5%, a nie 10%. Stan faktyczny na dzień dzisiejszy jest taki, że jest tylko jeszcze 5% do 

odzyskania, więc nie można wskazywać że jest 10%, bo wtedy byłoby to niezgodne z 

prawem. Bo zgodnie z zasadami projektu powiat łosicki zobowiązany jest do zwrotu, uchwała 

jest podejmowana dzisiaj, więc mówimy o stanie dzisiejszym. W dniu dzisiejszym nie można 

napisać w uchwale, że powiat jest zobowiązany do zwrotu 10%. 

Radna Halina Bardadin- ale to może jakoś podkreślić że pozostałe 5%. 

Radca Prawny Eliza Rączka - ale to na jedno wychodzi. 

Radna Ewa Szydłowska – nie. 
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Radna Halina Bardadin - nie, nie wychodzi na jedno, absolutnie, bo 5% otrzymaliśmy, a 

jeszcze pozostało 5%. 

Radca Prawny Eliza Rączka- nie, ja mówię 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo mogę włączyć się. Wpłaciliśmy tu 

pytałem szefową, 237.753,60 zł, tyle mamy w dokumentach finansowych księgowych żeśmy 

przekazali do powiatu, jako kaucja. Powiat w lutym, czy w marcu zwrócił nam te 118 czy coś 

tak i została różnica, o której pani mecenas pisze 119. Czyli to wszystko wynika z 

dokumentów. Czyli mamy dokument, że przekazaliśmy do powiatu 237, powiat przelał do 

nas na konto w lutym, czy w marcu 118, a to jest czysta różnica. 

Radca Prawny Eliza Rączka - można wpisać, zobowiązanie jest na dzień podjęcia niniejszej 

uchwały, żeby Państwu bardziej się rozjaśniła sytuacja, więc powiat jest zobowiązany do 

zwrotu kaucji w wysokości 5%, można dopisać na dzień podjęcia uchwały pozostałego 

wkładu w wysokości 5%, to jest możliwe. 

Radna Halina Bardadin - to już lepiej 

Radca Prawny Eliza Rączka - natomiast w mojej ocenie 10% nie można wpisać, bo to jest 

niewykonalne. 

Radna Halina Bardadin - no to, to co teraz panie powiedziała przed chwilą pozostałego w 

wysokości 5%, to już lepiej brzmi. 

Radca Prawny Eliza Rączka- na dzień podjęcia niniejszej uchwały powiat zobowiązany jest 

do zwrotu pozostałego wkładu Gminy Stara Kornica w wysokości 5%. 

Radna Halina Bardadin – tak. 

Radny Mateusz Leszczyński - to już będzie lepiej brzmiało. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - to znaczy proszę Państwa, to z tymi 

zmianami, które wprowadziliście uchwalamy? 

Radna Ewa Szydłowska - proszę przeczytać. 

Radca Prawny Eliza Rączka - tylko ten punkt drugi, „Zgodnie z zasadami projektu pn. 

„Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze 

przygranicznym Polski i Białorusi”  Powiat Łosicki, jako Partner Wiodący na dzień podjęcia 

niniejszej uchwały, zobowiązany jest do zwrotu pozostałego wkładu Gminy Stara Kornica w 

wysokości 5% dofinansowania tj. kwoty 119.171,57zł wraz z należnymi odsetkami 

ustawowymi na rachunek bankowy Gminy Stara Kornica.” 

Radny Mateusz Leszczyński - teraz tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dobrze, to kto z pań i panów radnych jest za 

przyjęciem takiej uchwały? Proszę podnieść rękę. 

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

„przeciw” nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - jeszcze mamy dwie uchwały ale to bardzo 

szybciutko. 
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Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Radny Tadeusz Ilczuk - sołtysi nie będą mogli teraz pobierać? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tu nie ma nic o tym, że sołtysi nie będą mogli 

pobierać, no tak 

Radna Halina Bardadin - na rachunek bankowy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - tak, bo albo gotówką w kasie urzędu, albo na 

rachunek bankowy. 

Radna Halina Bardadin - to gorzej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – a z czego to wynika właśnie? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - bo musimy określić w każdym jednym miesiącu, musi być 

termin płatności, nie może być raz na kwartał, z ustawy. 

Radny Ignacy Janczuk - ale jakby było płacone z góry? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - można zapłacić z góry. 

Radny Ignacy Janczuk - no właśnie, to może w tym kierunku pójść, żeby było płacone z góry. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale to będzie duże utrudnienie. 

Radna Halina Bardadin- dla ludzi starszych szczególnie. 

Radny Ignacy Janczuk- trzeba to przemyśleć jeszcze raz. 

Radna Halina Bardadin - nie można zostawić tak jak było? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - z góry może być płacone, ale jeżeli ktoś nie zapłaci z góry to 

termin ustalony w uchwale to odsetki naliczamy. 

Radny Ignacy Janczuk - ale to i tak jeśli ktoś nie zapłaci to i tak trzeba odsetki naliczać. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - z góry jeśli płaci to płaci z góry, a jeżeli nie płaci w terminie 

tylko tak jakby z dołu za pierwszy kwartał 15 marca to już za styczeń i luty będą odsetki. 

Radna Halina Bardadin - czyli trzeba płacić w styczniu. 

Radny Ignacy Janczuk- albo może, ostania rata kiedy jest, w październiku czy w listopadzie? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- w listopadzie.  

Radny Ignacy Janczuk -żeby płacić do końca roku za dwa miesiące następnego roku, tak nie 

można? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - jeżeli ktoś wpłaci więcej to nie ma sprawy, oby za mało nie 

wpłacił. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo czytając ten zapis można to tak 

skorelować i do 15 grudnia 2016 r. mają zapłacić za pierwszy kwartał 2017 r., może być tak? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – może. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - i wtedy kończymy, że 

Radny Tadeusz Ilczuk - ale kto będzie w grudniu chodził i zbierał? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - a ma pan rację, bo tu jest podane 15 listopad. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- nie da się tak zrobić, bo zgodnie z ustawą to musi być 

płacone co miesiąc. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - rozliczanie na bieżąco, nie ma 

Radna Halina Bardadin - od kiedy to wchodzi? Z dniem podjęcia? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - można z góry wpłacać, ale jak już nie będzie płacone to my 

naliczamy odsetki i wystawiamy upomnienie. 

Radny Ignacy Janczuk - a może jeszcze się wstrzymajmy z tą uchwałą, może da się coś 

wymyśleć, żeby to było prościej 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- jakoś tak, żeby ułatwić ludziom, bo płacenie 

sołtysom było wygodne. 

Radny Ignacy Janczuk - bo to co sołtysi brali to było dla niektórych wygodne. 

Radna Halina Bardadin- a sołtysi nie mogą co miesiąc zbierać?  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- mogą zbierać, tylko na początku muszą zapłacić tak jakby 

podwójnie. 

Radny Stanisław Maciejuk - aha, półrocznie płacić. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - tak, i później już będą normalnie z wyprzedzeniem 

kwartalnym. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a my musimy to uchwalić dzisiaj?  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – musimy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę Państwa, bo to ważne jest, my 

musimy podjąć uchwałę do 1 lipca, tak nas zobowiązuje ustawodawca i jak my decydujemy? 

Podejmujemy ją? No nie będziemy się zbierać przecież 

Radna Ewa Szydłowska - my musimy ją podjąć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy my ją może podejmijmy i się 

zastanowimy zawsze zmienić ją możemy? I zastanowimy się tak, żeby było dla mieszkańców 

dobrze. 

Radna Ewa Szydłowska - po jakim czasie będzie ona obowiązywać? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - po 14 dniach od opublikowania jej w 

dzienniku. 
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Radna Ewa Szydłowska- a te zmiany mimo wszystko, zmiany będą, trzeba poinformować 

jasno i wyraźnie, że są zmiany. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - dobrze, proszę Państwa, żeby nie 

przedłużać, tą uchwałę przyjmijmy i zastanowimy się jak ją zmienić. Także kto z pań i panów 

radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. 

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

„przeciw” nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z 

terenu Gminy Stara Kornica. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stara Kornica. 

Radny Stanisław Maciejuk – to wszyscy muszą przychodzić i to zmieniać? 

Radny Ignacy Janczuk – nie. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - do danych elektronicznych przesył. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- elektronicznie można składać. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - przez e-PUAP. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - a ci którzy  

Radna Halina Bardadin - ci którzy mają to nie muszą. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- no tak. 

Radna Halina Bardadin - już nie muszą. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- nie, nie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ci co mają. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale to taki ułatwienie jakby, bo może na tą 

pocztę elektroniczną zgłosić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo poczta elektroniczna to bardzo dobra 

rzecz. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska  - kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem 

tej uchwały proszę podnieść rękę. 

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

„przeciw” nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu. 

Ad.pkt.7.p.p. Wnioski i interpelacje radnych 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo jeszcze tak, zostanie pan na chwilę, 

kontynuacja ogłoszenia wniosek tutaj jest taki, żeby ludzie zapisywali się w terminie między 

11-15 lipca, podam ogłoszenie, rozwiozę na tablicach na solary, jakie zapisujemy, na jakich 

zasadach i się poda księżom, żeby w najbliższą niedzielę ogłosili w kościele, że od 

poniedziałku do piątku są przyjmowanie deklaracji na solary. 

Radna Halina Bardadin- jeszcze raz, kiedy? 

Radna Ewa Szydłowska - 11-15 lipca 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, czyli mogę taki termin przyjąć i wprowadzić, dziękuję. 

Radny Ignacy Janczuk- ja jeszcze. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - proszę bardzo. 

Radny Ignacy Janczuk – ja jeszcze chciałbym, tak jakby mamy niedopiętą sprawę z tą jedną, 

chciałbym wyjaśnia w jaki sposób, z udzieleniem lub nie absolutorium, bo w mojej ocenie 

powtórzę jeszcze raz uchwala jest ważna i rozstrzygająca w tej chwili, żeby miała to powinno 

uzyskać 8 głosów, żeby była za udzieleniem absolutorium, ma być 8 głosów. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - Ignacy ja powiem tak, jeżeli no pani mecenas 

się wypowiedziała  w tej kwestii, jeżeli uważacie, że jeszcze innego prawnika trzeba pytać, to 

pytajmy 

Radny Piotr Niedźwiedziuk - ale w internecie na przykład 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - ale wiecie internet 

Radny Ignacy Janczuk - dobrze, my to rozumiemy, tam też są ważne, jest kopalnia dobrej 

wiedzy ten internet. Skoro tutaj nam od razu 3 sprawy, gdzie remis uznaje za nieudzielenie 

absolutorium to jest bardzo ważne, a nie to że załóżmy jest nierozstrzygające, to znaczy co? 

Albo my popełniamy błąd, albo oni popełnili błąd, ktoś popełnił ten błąd. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no ale dlaczego błąd? 

Radny Ignacy Janczuk- no bo skoro u nas jest remis i jest nierozstrzygnięte, a tam jest remis 

i jest rozstrzygnięte. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest tak jakby zapis statutowy. 

Radna Halina Bardadin – wydaje mi się, że absolutorium nie może być nierozstrzygnięte. 

Radny Ignacy Janczuk- powinno się otrzymać 8 głosów prawidłowych, to jest wszystko. 

Jeżeli byłaby sentencja uchwały inna, czyli czy nie udzielamy wójtowi absolutorium i wtedy 

też trzeba by było 8 głosów i żeby była nieudzielona. Większość bezwzględna ustawowa to 

jest 8 głosów. 

Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski - trzeba dogrywkę. 

Radny Ignacy Janczuk- nie, ta sprawa jest już rozstrzygnięta, tylko tutaj jeszcze  

Radny Mateusz Leszczyński- jaki stan prawny jest 

Radny Ignacy Janczuk - źle zinterpretowano, z całym szacunkiem dla pani prawnik, ona jest 

źle zinterpretowana. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - znaczy słuchajcie uchwała ma brzmienie 

takie jakie ma. 

Radny Ignacy Janczuk - tak, ma to brzmienie i co dalej? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - i 7 radnych było „za” 

Radna Ewa Szydłowska - ale Ignacy ma rację. 

Radna Halina Bardadin - ale nie możemy udzielić albo nie udzielić, tak? 

Radny Ignacy Janczuk - żeby utrzymać zasadność tej uchwały musi być większość. To jest 

logiczne. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – słuchajcie, ale z całym szacunkiem dla 

każdego radnego, 7 radnych uważa że nie należy udzielić, a 7 radnych uważa że należy 

udzielić, no rozstrzygnijcie. 

Radny Leszek Muszyński - nie, gdyby to był taki zapis jak w budżecie to wtedy nie ma 

problemu, tak jak pani przeczytała przy budżecie jest tak  

Radny Ignacy Janczuk – nie, absolutnie nie, posłuchajcie 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no to zwróćmy się o inną interpretację. 

Radny Ignacy Janczuk - ale tak trochę na logikę, na samą logikę bez prawa, umawiamy się 

że załóżmy nie udzielamy absolutorium, przepraszam udzielamy, jest zapis ta sentencja w 

uchwale, udzielamy wójtowi absolutorium i żeby tego udzielić musi być większość 

bezwzględna, czyli musi być 8 głosów, jeśli nie ma 8 osób, uchwała jest o nieudzielenie 

absolutorium. 

Radna Halina Bardadin - no tak. 

Radny Ignacy Janczuk- w tej kwestii wójt na dzisiejszej sesji nie otrzymał absolutorium i 

będzie dalej wójtem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - no oczywiście, tylko co to zmienia? 

Radny Ignacy Janczuk - zmienia bardzo dużo, bo popełnił tyle błędów karygodnych, że my 

nie możemy dalej tego już tolerować, to jest tak jakby brak zaufania naszego. Jeśli w tym 

roku się poprawi i będzie wszystko robił dobrze, być może w następnym roku otrzyma 15 

głosów za udzieleniem absolutorium, tylko zależy od pana wójta, nikogo więcej, jest taka 

szansa, że dostanie te 15. 

Radna Ewa Szydłowska - i w 100% to jest zgodne z prawem. 

Radny Ignacy Janczuk - to jest zgodne z prawem. 

Radna Halina Bardadin - mam pytanie, mamy opinię RIO pozytywną, mamy zwykłą opinię 

Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium panu wójtowi, teraz sprawa jest 

nierozstrzygnięta, czy do RIO musimy wysłać informację o absolutorium i jaka informacja 

pójdzie do RIO, że sprawa jest nierozstrzygnięta? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - wyciąg z protokołu. 

Radna Halina Bardadin - proszę? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wyciąg z protokołu. 

Redaktor „TS” Milena Celińska - jak, jeszcze raz. 

Radna Ewa Szydłowska - wyciąg z protokołu. 

Radna Halina Bardadin - i tylko tyle wystarczy? 

Redaktor „TS”  Milena Celińska  - czyli, że do RIO 7 „za” i 7 „przeciw”. 

Radna Halina Bardadin - że nierozstrzygnięta sprawa. 

Redaktor „TS” Milena Celińska - no i co dalej? 

Radna Halina Bardadin - i co? I co dalej? Słuchajcie i co dalej teraz? Do RIO idzie tak 

informacja, że 7 „za” i 7 „przeciw” i co dalej? I to wystarczy? Sprawa się kończy? 

Radca Prawny Eliza Rączka – nie ma obowiązku udzielić, albo nie udzielić. 

Radna Halina Bardadin - nie ma obowiązku. 

Radny Ignacy Janczuk - ale pani niech mi wskaże fakt udzielenia absolutorium, proszę mi 

wskazać, że wójt otrzymał absolutorium. 

Radca Prawny Eliza Rączka - wtedy, kiedy jest 8 za. 

Radny Ignacy Janczuk - tak, czyli nie otrzymał, 8 nie ma 

Radca Prawny Eliza Rączka - jeśli nie obowiązuje to nie ma tego w ustawie o samorządzie 

powiatowym i wojewódzkim, wcześniej do 2002 r.  było takie domniemanie, że jeżeli wójt nie 

uzyskał,  od nowelizacji już tego nie ma. 

Radna Ewa Szydłowska - nie, nie pani prawnik 

Radny Ignacy Janczuk- nie zgodzę się z tym, to jest zła interpretacja prawa. 

Radca Prawny Eliza Rączka - to jest moja opinia, jak Państwo się nie zgadzacie jak 

najbardziej możecie. 

Radny Ignacy Janczuk- my chcemy teraz, bo my chcemy to wyjaśnić, pani uważa swoje, a 

my swoje. My musimy znaleźć kwestię prawną do rozstrzygnięcia tego tematu. 

Radca Prawny Eliza Rączka - to jest moja opinia, jeśli Państwo się nie zgadzają, mają prawo 

zasięgnąć opinii u innego Radcy. 

Radny Ignacy Janczuk - my mamy trzy opinie, które są odwrotne w tym temacie. 

Radca Prawny Eliza Rączka - nie znam żadnej innej opinii z Państwa strony w tej sprawie, 

jeśli Państwo się nie zgadzacie nie ma problemu, rozumiem że już sesja się zakończyła?  

Radna Halina Bardadin - jeszcze nie, bo jeszcze nie było zamknięcia. 

Radny Ignacy Janczuk - zamknięcia nie było, radni jeszcze są. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - w tej chwili tego nie rozstrzygniemy, no bo 

nie rozstrzygniemy, bo pani ma swoje zdanie. 
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Radny Ignacy Janczuk - no ale co teraz zrobić z tym dalej, dzwońcie do RIO albo gdzieś. 

Radna Halina Bardadin - no i co? Kwestia jest nierozstrzygnięta? 

Radny Ignacy Janczuk - i co my się rozchodzimy i co? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - pani twierdzi, że taka sytuacja może być. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - do jakich dokumentów trzeba dorobić papiery? Do jakich 

faktur trzeba dorobić papiery? 

Radny Ignacy Janczuk - do dokumentów, a nie do faktur, ja nie powiedziałem, że do faktur. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - do dokumentów jakich trzeba dorobić papiery? 

Radny Ignacy Janczuk – do tej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - nie rozstrzygniemy tego w tej chwili, bo nie 

rozstrzygniemy, także zamykam obrady sesji, będziemy się zastanawiać nad tym. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska 

zamknęła obrady sesji o godzinie 18.00  

 

Protokołowała                                                                                  Przewodniczyła 

Marzena Gromysz                  Elwira Hulińska 
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