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PROTOKÓŁ NR XXX/2016 

z sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 30 września 2016 r. w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem pani Elwiry Hulińskiej – 

Przewodniczącej Rady Gminy. 

Obrady rozpoczęły się o godzinie  09:00  

Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - otworzyła obrady XXX sesji, powitała radnych, panie 
redaktor z Tygodnika Siedleckiego i ze Słowa Podlasia, pana sołtysa, panią skarbnik, pana 
wójta oraz pana Gerarda Staniszewskiego. Stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż w 
sesji uczestniczy 13 radnych. Nieobecny pan Leszek Muszyński – nieobecność 
usprawiedliwiona i pani Ewa Szydłowska – nieobecność usprawiedliwiona. W załączeniu 
lista obecności radnych.  

Zapoznała z następującym porządkiem obrad ze zmianami: 

1. Otwarcie. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr XXIX. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

Pan Markowski przyszedł do nas ze sprawą, żeby go nie przetrzymywać więc wysłuchamy 

pana sołtysa. Następnie jeżeli można to pan Staniszewski ma dla nas informację, 

wysłuchamy pana. 

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacja z wykonania planu 

finansowego instytucji kultury – biblioteki oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 

2016r., w tym: 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach o przedłożonej 

przez Wójta Gminy Stara Kornica informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze 

półrocze 2016 r. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

- zmian w budżecie gminy na 2016 rok, 

- zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu 

płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny, 

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu powierzenia realizacji zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej, tj. prowadzenia środowiskowego domu 

samopomocy, 

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 

- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Stara Kornica. 
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7. Wnioski i interpelacje radnych. 

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Wszyscy radni byli „za” przedstawionym porządkiem obrad wraz ze zmianami. 

Ad.pkt.3.p.p. Przyjęcie protokołu Nr XXIX. 

Wszyscy radni byli „za” przyjęciem protokołu Nr XXIX. 

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

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- drodzy Państwo na siedząco będę. Jakie 

miały miejsce zdarzenia, co robiliśmy. To znaczy tak, z PKS-em jest umowa podpisana, tam 

nastąpiły korekty jeśli chodzi o koszty dowozu. PKS tak jak poprzednie lata dowozi młodzież, 

na razie nie mam żadnych sygnałów, więc pewnie robi to teraz w miarę prawidłowo. Mamy 

tutaj ogniska ASF dotyczące choroby świń, no niestety tak jak już prasa informowała, 

powstało u nas kolejne ognisko, czyli w Szpakach Nowych stąd strefa zapowietrzona według 

naszego prawa została rozszerzona o kolejne miejscowości  czyli 

Radny Ignacy Janczuk- ale to w Szpakach Nowych? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- tak. 

Radny Tadeusz Ilczuk- kiedy, u kogo? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- w  Szpakach Nowych, 12 września. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- wójt nas nie straszy. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- w terenie zapowietrzonym są takie 

miejscowości jak: Kolonia Szpaki, Nowe Szpaki, Stare Szpaki, Walim, Walimek. Na dzień 

dzisiejszy w naszej gminie w strefie tylko zagrożonej pozostały: Koszelówka, Dubicze, 

Zalesie i Kazimierzów, a tak pozostały obszar naszej gminy jest terenem zapowietrzonym, 

czyli jest w tej strefie pierwszej najważniejszej, że tak powiem. Najgorszy, dobra 

podpowiedź. Szanowni Państwo skutki są takie, jak rozmawiałem z weterynarzem jak nie 

będzie kolejnych ognisk to gdzieś około 12 października będą znosić te strefy. Szanowni 

Państwo w mediach pojawiły się kolejne ogniska w gminie Leśna Podlaska, w Droblinie jeżeli 

tam się pojawiły, to z pierwszych moich rozmów wynikało tak, że jeżeli będą strefy 

zapowietrzone ze względu na Droblin, to wtedy wchodzimy w takie miejscowości jak: 

Wygnanki i Kolonia Kornica, wtedy będziemy w strefie zapowietrzonej, bo to jest właśnie 

odległość 3 km. Jak będzie to się rozwijać dalej. Drodzy Państwo mieliśmy dożynki gminne, 

były dożynki powiatowe, nasz wieniec na dożynkach powiatowych zdobył 1 miejsce i to 

dzięki paniom z sołectwa Stara Kornica, za co bardzo dziękuję i gratuluję. Szanowni 

Państwo inwestycja w postaci budowy oświetlenia przy drodze wojewódzkiej, wójt to 

monitorował i chciał żeby powstała. Powstanie w tym roku, umowy są już z wykonawcami 

podpisane, do przetargu wykonawcy przystąpili. W tej chwili prowadzone są prace bieżące 

merytoryczne i pewnie na przestrzeni tygodnia, dwóch będzie firma wchodzić żeby tą 
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inwestycję zrealizować w tym roku. Termin realizacji jest właśnie do końca bieżącego roku 

2016. Odbyły się też zawody powiatowe OSP na terenie naszej gminy, uczestniczyło 8 

zespołów, zwyciężyła drużyna z Rudki, również kobiety pierwsze miejsce z Rudki zdobyły. A 

jeżeli chodzi o inwestycje Szanowni Państwo to podpisałem umowę z drugim wykonawcą na 

remont, przebudowę drogi w Koszelówce, w najbliższych kilku dniach będzie firma wchodziła 

i zacznie te prace od tyczenia obszaru objętego remontem, czyli pierwszy będzie geodeta, a 

później będzie sukcesywnie wchodzić już inny sprzęt i będzie to realizowane. Zmierzamy do 

końca już Szanowni Państwo, już tylko nam zostało praktycznie uzyskanie oświadczeń i 

innych rzeczy, bo cała procedura wyliczenia i zebranie dokumentów i całej listy została 

zamknięta, jeżeli chodzi o złożenie wniosku na te nasze solary, tak jak Państwu mówiłem 

łącznie zapisało się ponad 240 osób. Także pani przewodnicząca ja w skrócie, dziękuję i 

jeżeli będą pytania to w międzyczasie odpowiem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ja mam pytanie do pana tak na bieżąco, 

ponieważ wczoraj było spotkanie i na tym spotkaniu była taka informacja, że gmina Leśna 

Podlaska dostała zwrot kosztów za te maty i na strażaków, a my nie, a dlaczego? Kto to 

płaci? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo na poziomie 

województwa mazowieckiego nikt jeszcze nie wystąpił, ja prosiłem służby finansowe, nie 

wiem, może po niedzieli dokończę i przeanalizuję te wszystkie materiały i wystąpię do 

odpowiednich organów krajowych na poziomie wojewódzkim i krajowych o zwrot kosztów. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- rozumiem, bo jeszcze nie występowaliśmy? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- tak, i powiem Państwu więcej z tego co 

rozmawiam z wójtami na terenie naszego województwa, powiatu nikt jeszcze nie uzyskał 

złotówki raty czy zwrot kosztów na te maty i inne rzeczy związane z chorobą. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- dziękuję, bardzo proszę panie sołtysie. 

Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski – może pani odczyta mój wniosek. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała wniosek z dnia 29 września 2016 r. 

w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na budowę wagi samochodowej w 

miejscowości Koszelówka. Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski- tak, i o co chodzi? Ta waga by służyła nie tylko 

dla społeczności Koszelówki, tylko i Kazimierzów. W dzisiejszych czasach sami rozumiecie 

nikt nie waży workami i chodzi o to żeby to ważyć od razu dużymi samochodami, bo ludzie 

od nas jeżdżą do Konstantynowa, do Wólki ważyć czy świnie czy zboże. I to by się przydało 

wszystkim, tylko że nie przypuszczaliśmy że to będzie taki duży koszt tego, myśleliśmy że to 

może 30.000,00zł, a to wychodzi że sama waga kosztuje 40.000,00zł plus VAT. To wychodzi 

już 53.000,00 zł., 30 m³ betonu trzeba wylać, płytę, no są takie koszty. Prosiłbym, bo nawet 

wójt był na spotkaniu u nas i obiecał że dołoży, ale wójt też nie wiedział ile to będzie 

kosztowało, bo myśmy nie wiedzieli. Jak zorientowaliśmy się telefonicznie oczywiście, że to 

są takie koszty, no nie wiem, chciałbym żeby to było zrobione, to się spali na panewce. Nie 

będę składał wniosku, bo dzisiaj już ostatni dzień i tyle. Prosiłbym Szanownych Radnych 

żeby ustosunkowali się do tego, bo nawet czy z Kazimierzowa, czy z Koszelówki czy z 

Kornicy ktoś przyjedzie zważyć i nie będzie problemu, bo to będzie społeczne i wspólne, tak 

samo jak kościół czy szkoła. Prawdopodobnie chcielibyśmy to zrobić jak jest parking, zaraz 

przy parkingu, to jest 6 m szerokości z palcu szkolnego, to nic nie szkodzi, bo i tak boisko 
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zarosło trawą. Tyle mam do powiedzenia. Ja całe życie sołtysem nie będę, ale waga 

zostanie na pokolenia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy planujecie panowie, że to będzie 

ogólnodostępne dla wszystkich? 

Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski- tak, bo nie indywidualnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tylko taki sens ma budowa tego. 

Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski- i prosiłbym radnych o ustosunkowanie się do 

tego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – i rozumiem, że ten fundusz który macie te 

14.400,00zł z 2017r. 

Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski- 2017 r., 2018 r., 2019 r. oddamy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- pani Aniu jak to by wyglądało w praktyce, nie 

wnioskowaliby o fundusz sołecki? 

Skarbnik gminy Anna Blondyk- to znaczy tak, to jest zadanie takie, które nie można dzielić, 

bo na przykład jak robimy, że jest budowa parkingu, czy budowa jakiejś drogi, czy cokolwiek, 

można robić etapowo. Natomiast tutaj etapy nie wchodzą w grę. To musiałoby być zrobione 

jednorazowo, jednorazowo wyfakturowane i jeżeli składa się później wniosek o zwrot tego 

funduszu to byłoby obciążenie jednego roku w wysokości takiej jak jest opis na fakturze. Ale 

istnieje tego typu kwestia, że w ramach funduszu tak naprawdę nie możemy tej wagi robić, 

bo robiłam teraz rozeznanie i to nie jest zadanie, które służy tak jakby całemu 

społeczeństwu, to by było zadanie, które służyłoby wybranym osobom. 

Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski- przecież nie każdy będzie ważył, bo nie 

każdemu to potrzebne. 

Mieszkaniec Gminy Gerard Staniszewski-  jeśli można, a może by się dołożyli Ci którzy po 

prostu zakłady kredowe przyszłe, czy będą się rozwijać, czy ktoś, można powiedzmy 

składkowo czy inne tutaj z Wólki. 

Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski- to znaczy co? Sponsorzy, no ja nie wiem. 

Radna Zofia Marczuk- kto będzie korzystać. 

Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski- o ile możliwe to prosiłbym, a jeżeli nie to 

trudno, bo taka inicjatywa mieszkańców Koszelówki, mówię wójt był, słyszał i doskonale o 

tym wie, tyle, dziękuję. 

Mieszkaniec Gminy Gerard Staniszewski- do Konstantynowa daleko, 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- tak, daleko jest, to rozmawialiśmy faktycznie 

taka rzecz do kilkunastu, kilkudziesięciu rolników z kilku wiosek, to może by się sprawdziła w 

rzeczywistości, bo jeżeli mają zakłady, pan Flis ma, ludzie jeżdżą, u nas tutaj też na bazie 

jest waga, czy nawet ta OMYA, oni też w swoich założeniach czy planach mają też budowę 

wagi. 
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Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski- jakaż tam waga na bazie, przyczepę można 

zważyć. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- na pewno tirem się nie wjedzie, albo czymś 

dłuższym, bo tam nawet nie ma takiego logistycznego wyjazdu, ale faktycznie trzeba by było 

sprawdzić jeszcze jak to jest w praktyce i szukać takiego rozwiązania żeby powstało, nie ma 

rzeczy niemożliwych. Tak jak pani skarbnik mówiła, faktycznie waga może by nie poszła z 

funduszu sołeckiego, to zastanowić się po prostu poprzez wsparcie instytucji czy nawet 

własnymi środkami i wtedy taką wagę tam wybudować dla mieszkańców, bo faktycznie 

Koszelówka oddalona, Wólka to są najdalej od naszego centrum, a produkty ludzie 

sprzedają masowe, różne.  

Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski- jest dobry taki punkt, że można wjechać, 

wyjechać, krzyżówka, duże skrzyżowanie, że czy do tyłu czy do przodu, można manewrować 

dużymi samochodami. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- to kwestia do przemyślenia, bo to temat 

naprawdę gorący, bo sprzed kilku dni i on wymaga, że tak powiem szerszego przemyślenia, 

no jeżeli i pewnie tak będzie to ogólnodostępny, znaczy to jest waga powszechnie dostępna, 

tylko nie będzie tak, że 100% korzystał, bo jeden uprawia takie rzeczy, które trzeba ważyć, 

drugi czymś innym się zajmuje itd. 

Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski- Ignacy ma elektroniczną i ludzie ważą, to 

palety ważą, ale samochodu no nie da się zważyć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- czyli inicjatywa na pewno dobra, bo już 

słyszałam z innych źródeł też już przymierzały się wsie, ale skoro pani Ania się wypowiada, 

bo fundusz sołecki jest obwarowany różnymi zasadami. 

Sołtys wsi Koszelówka Kazimierz Markowski- ja rozumiem. 

Radny Stanisław Wielgórski- fundusz sołecki zostanie w gminie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy zastanowić się można jak najbardziej. 

Skarbnik gminy Anna Blondyk- ale proszę powiedzieć jak będzie umiejscowione w strategii 

rozwoju gminy. Fundusz sołecki ma być zgodny ze strategią rozwoju gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale Wojtek mówi o czym innym, o tym, że na 

przykład wsie rezygnują z funduszu, a my z budżetu gminy. Niekoniecznie sama 

Koszelówka, może inne zechcą się złożyć. 

Skarbnik gminy Anna Blondyk- w ramach funduszu nie. 

 

Radna Halina Bardadin - to nie będą składać. 

 

Radny Mateusz Leszczyński- gmina wybuduje, a wieś Koszelówka wcale wniosków nie 

będzie składać do gminy. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- proszę Państwa tak ewentualność istnieje, 

bo takie rzeczy tutaj robiliśmy na wniosek mieszkańców, przesyłaliśmy z funduszu 

sołeckiego na bieżące wydatki i jeżeli waga by była wybudowana tak jak pani skarbnik, ona 

nie kwalifikuje się do rozliczenia jako wydatek z funduszu sołeckiego to po prostu nie będzie 
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wnioskowane do wojewody o częściową subwencję, czyli jeżeli wydamy 20.000,00zł czy 

10.000,00zł i to będzie ta waga jak się nie mieści w funduszu sołeckim to ten rachunek nie 

będzie złożony do wojewody na zwrot, tak? 

Skarbnik gminy Anna Blondyk- nie, bo on nie przejdzie. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- nie przejdzie nawet w programie, o to chodzi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy panie wójcie, źle pan mówi. W ogóle 

nie będzie, nie to że będzie składana, my wybudujemy to z budżetu gminy, jeżeli taką 

decyzję podejmiemy oczywiście, a Koszelówka powiedzmy przez 3 lata nie będzie składała 

wniosku. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- tak, to o to chodzi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska - panie sołtysie bardzo dziękujemy, 

zastanowimy się nad tym, dziękujemy bardzo. Pani Gerardzie proszę bardzo. 

Pan Gerard Staniszewski- tu na pewno są bardzo ważkie problemy, ale tak jak jesteśmy 

dorośli jak mam jakiś taki fragment dotyczący młodzieży, bo to w sumie ma być nasza 

przyszłość tutaj w gminie. Na samym początku no myślę nie ma tutaj tylu rodziców itd., ale 

chcę podziękować Państwu, wójtowi, pani przewodniczącej, radzie, kolejność jest obojętna, 

za te lekcje gitarowe, w zeszłym roku i w tym no przecież też mają być. 40 osób które 

wytrwały ten cały rok zeszły i pan wójt był na zakończeniu tego zeszłego roku. Chyba 

najważniejsza w takim momencie jest determinacja tych dzieci, chęć i radość, jaką 

widzieliśmy na tym pikniku i nadal się dopytują czy będą. Wiem, że będą więc radość jest już 

podwójna. Następnie wpadłem na taki pomysł, ponieważ muzeum w Siedlcach organizuje 

taki konkursy fotograficzne w różnym przedziale wiekowym dla dzieci. Teraz odbył się 

właśnie kolejny taki konkurs, hasło było „koń”, koń powiedzmy w różnych układach, ale nie o 

to chodzi. Myślę, że zrobienie kilka takich warsztatów raz na trzy tygodnie czy raz na dwa 

tygodnie. Każde dziecko dzisiaj ma telefon komórkowy ze zdjęciami, są kamery, filmy, 

kserokopiarka do druku. Po prostu rozmawiałem w Białej z właścicielami najstarszego, moim 

zdaniem najlepszego zakładu fotograficznego, zgodzili się bez kosztów w sensie opłat, jakich 

mają tutaj przyjeżdżać. Zrobić taki warsztaty, pokazać, na czym photo shop i fotografia 

cyfrowa itd. polega. Myślę, że to zachęci dzieciaki, jak wójt czy rada i takie konkursy czy co 

będzie można w szkole organizować, jakieś wystawy tych zdjęć prawda. Rodzice przy pracy, 

czy zabytki w Kornicy też jest ich dużo, jakieś po prostu ciekawe ujęcia. I robiąc jakiś taki 

mały konkurs z nagrodami, z dyplomem to już dzieci są bardzo zadowolone. To myślę, że 

jest najważniejsze. Idąc troszeczkę dalej w tym kroku no myślę, że jesteśmy jedną z 

naprawdę nielicznych, może i pierwszą w Polsce gminą, którą mieliśmy kort tenisowy. On 

jest, może reaktywować, bo była chyba kiedyś jakaś grupa, ale zrobić to może pod inicjałami 

szkoły bardziej, już nie mówię samego nauczyciela, ale w ogóle szkoły. Żeby tych 

chłopaków, dziewczyny zachęcić, jeśli jest coś takiego kort tenisowy, to po prostu kiedyś to 

po prostu była ekskluzywna sprawa, korzystajmy z tego, może to jakoś rozpropagować 

bardziej. Nie wiem może zrobić też jakieś takie a’la kółko rowerowe, wszystkie gminy, 

województwa robią te ścieżki, gdzieś coś jeździć razem na wycieczki, żeby jakaś taka 

integracja była. Z tego też jakieś zdjęcia mogą być. To są wszystko znikome koszty, bo 

wszyscy prawie mają rowery. Natomiast ze spraw troszkę bardziej poważnych, 

młodzieżowych osobiście i jak rozmawiam z różnymi osobami to chyba jest konieczność 

żeby były takie jakieś konsultacje dalej kontynuowane czy wzmocnione w sensie 

multimedialnym z angielskiego. To jest po prostu baza, bez tego nic nie da się. A poza tym, 
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dzieciakom jest łatwiej,  bo wszystkie gry mają napisy angielskie, jest do czego je zachęcać. 

Badania mówią, że dzieci po godzinie 20 w łóżku nie powinny zajmować się ani telefonem, 

ani telewizorem, laptopem itd. chodzi o to, że ekrany promieniują niewidzialnym dla nas 

odbiciu świetlnym Newtona światłem niebieskim. Są bardzo szkodliwe. Dlatego trzeba 

znaleźć im więcej zajęć. Może jeżeli te konsultacje to wiadomo też że i rosyjski, może mają 

trudności z rosyjskim. Ale też bym zwrócił uwagę na coś bardzo fajnego uważam, to znaczy 

na język francuski, dlaczego? Po pierwsze w Białej są lektorzy, bardzo dobrzy lektorzy, nie 

ma w ogóle o tym mowy. Dlaczego francuski? Dlatego, że mówiąc językiem dźwięcznym, są 

zapożyczenia itd., ale z francuskiego to jest pół kroku do włoskiego i tak samo pół kroku do 

hiszpańskiego. To są po prostu prawie te same słowa, dzielą się itd. łatwo to wszystko 

zapamiętać, a to się przydaje. A dzieciakom również są te filmy, gry i inne także, może warto 

spróbować, nawet taka lekcja raz na tydzień, może by je dopingowała, byłby angielski, tu 

rower, tam jakiś tenis. Byłyby te rozrywki. Następnie może jakiś moment nie wiem, może 

uzdatnić jakoś tą świetlicę i zrobić ją multimedialną, bo po co chłopcy, czy dziewczęta mają 

stać na przystankach wieczorami, czy w samochodach się spotykać, czy gdzieś przed jakąś 

budką, czy tu w parku. Także żeby tą młodzieżą się bardziej zająć, ja wspominałem kiedyś 

że, w zeszłym roku chyba były narty. Zorganizował wikary, można się dołożyć do tego, 

przecież jest kuratorium, jest KRUS, są Fundusze Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rodziny, 

Ministerstwo Kultury i Sportu. No trzeba z tego krzesełka że tak powiem, jeżeli ktoś się tym 

zajmuje tym problemem młodzieży, a optowałbym żeby coś takiego powstało jakieś nie 

stanowisko może, ale jakiś zespół ludzi czy coś i wtedy po prostu większe horyzonty są dla 

tej młodzieży tak jak nazwałbym te warsztaty fotograficzne jako nowe horyzonty, bo to 

zupełnie inaczej widać świat z perspektywy obiektywu. To może w tym temacie najkrócej, 

mam jeszcze inne sprawy, dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- bardzo dziękujemy, ja to tylko mogę 

powiedzieć taką informację od pana wójta, którą otrzymałam, że te zajęcia fotograficzne są 

już ustalone, a pan wójt z tą firmą się skontaktował i umówione są już zajęcia i będzie tylko 

nabór. 

Pan Gerard Staniszewski- bardzo mili ludzie, dodam tylko że wszechstronnym 

zainteresowaniem to są i skoczkowie spadochronowi i fruwają w tunelach i mają te kursy 

sternika i narciarze, rowerzyści itd. Potrafią tą fotografię rozciągnąć na wiele aspektów 

podróży czy zagraniczne. 

Radna Halina Bardadin- czy dorośli też mogą uczestniczyć w tych zajęciach? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak, to jest bardzo dobre pytanie. 

Radna Halina Bardadin- i miał takie zainteresowanie z dorosłych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- będzie informacja na stronie gminy, 

przekazujcie Państwo do swoich mieszkańców sołtysi i radni, jeżeli są chętni, zapisy w tej 

chwili. 

Radna Halina Bardadin- nie tylko młodzież? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie tylko młodzież, wszyscy mieszkańcy. 

Pan Gerard Staniszewski- tak, ja myślałem głównie o dzieciach. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie ma przeciwwskazań. 
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Pan Gerard Staniszewski- oczywiście 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- bardzo dziękujemy. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- tak, ja rozmawiałem z tym Państwem co 

będą prowadzić tutaj nie było mowy i słusznie każda osoba może przyjść, tylko jest taka 

mała podpowiedź Szanowni Państwo jak będą osoby chodziły to jakieś ze sobą żeby wzięły 

urządzenie, które robi zdjęcia. Żeby po prostu pokazywać, pracować, tłumaczyć. Nawet pan 

powiedział, że może być to aparat starszej generacji, ale żeby jakiś tam sprzęt był. 

Radna Halina Bardadin- nawet i telefon. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- to też. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- dobrze, dziękujemy bardzo. 

Ad.pkt.5.p.p. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacja z 

wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki oraz informacja o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016r., w tym: 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach o 

przedłożonej przez Wójta Gminy Stara Kornica informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za pierwsze półrocze 2016r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy to było na komisji omawiane  

wszystko, nie mieliśmy opinii, w tej chwili, wczoraj wpłynęła. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę Si.335.2016 z dnia 27 

września 2016 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Proszę bardzo, czy jakieś uwagi, czy wnioski macie jakieś Państwo? Czy ktoś chciałby 

zabrać głos? 

 

Ad.pkt.6.p.p. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Stara Kornica na lata 2016-2018. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- w stosunku do uchwał, które były przedstawiane na 

komisjach wprowadzono zmiany takie, które wynikały podczas obrad komisji i są to, 

dołożono 30.000,00 zł na budowę drogi w Wólce Nosowskiej, zaplanowano również zadanie 

dotyczące ogrzewania GOK-u i w bibliotece pod nazwą „Dostawa i montaż klimatyzacji z 

funkcją grzania i chłodzenia Gminny Ośrodek Kultury w Starej Kornicy pomieszczenie 

kawiarenki i w pomieszczeniach biblioteki” i tutaj dokładamy 33.000,00 zł na to grzanie. 

Także te dwa zadania zostały ujęte w zadaniach majątkowych. Dokonano również 

zwiększenia na maty i środki dezynfekujące w związku z chorobą świń, tak jak mówiłam 

tutaj. Zostało to dołożone w wysokości 15.000,00zł, mówiłam o 10.000,00zł, ale po prostu nie 

zmieścimy się w tych 10.000,00zł, bo to jest wszystko kosztowne, także dołożono 

15.000,00zł. Zweryfikowano jeżeli chodzi tutaj o wynagrodzenia bezosobowe, dołożono 

paragraf 303 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, ponieważ dla strażaków w ramach 
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zadań wykonywanych przez strażaków będzie wypłacony ryczałt, już dzisiaj zostały 

pieniądze podjęte w banku, także wypłacimy wszystkim za miesiąc sierpień, natomiast za 

miesiąc wrzesień jesteśmy w trakcie rozliczania tych godzin, także w następnym tygodniu na 

początku tygodnia pójdą te pieniądze za miesiąc również wrzesień. I stąd też wyłoniono tutaj 

paragraf 303, gdzie księgujemy ryczałty, natomiast zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe 

i składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy. Natomiast pozostałe dane 

zawarte w uchwale są jednej i drugiej są takie same jak było przedstawione na komisjach. Z 

tym, że te zmiany również wprowadziły taką zmianę zwiększyły się wydatki. A jeszcze jedna 

rzecz, otrzymaliśmy dotację na straż i ona również jest tutaj wprowadzona w dochodach, 

macie Państwo przed sobą materiały 37.400 tego również na komisjach nie było. Czyli 

zweryfikowano 37.400, dołożono po stronie dochodów i również dołożono po stronie 

wydatków, żadnych zmian więcej nie ma. I te zmiany wprowadziły, bo poprzednio jak były 

przedstawiane, to 30.000,00zł zwiększyła nam się, zmniejszył się nam deficyt natomiast w 

chwili obecnej deficyt ten się zmniejsza o kwotę 11.925,96 zł. To są te zmiany, które dotyczą 

zarówno WPF jak i także budżetu. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze dodatkowego 

wyjaśnienia? Odnoście tych dwóch uchwał, bo omawiam dwie od razu. 

 

Skarbnik gminy Anna Blondyk odczytała uchwałę Nr XXX/128/2016 w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2018. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- kto z pań i panów radnych jest za podjęciem 

tej uchwały? Proszę podnieść rękę. 

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 
13, głosów przeciwnych nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu.  
 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała uchwałę Nr XXX/129/2016 w sprawie zmiany w 

budżecie gminy na 2016 r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. Dlaczego tutaj 

przywołuję fundusz sołecki? Dlatego, że w Nowych Szpakach w zadaniach napisano: 

utwardzenie palcu przed świetlicą. Planując to potraktowano jako paragraf 4300, tam była 

kwota 3 000,00 zł. Potraktowano to jako paragraf 4300, zakup usług, że ktoś przyjdzie i 

utwardzi, natomiast w tej chwili sołectwo zakupiło kostkę za te 3 000,00 zł, chodzi o inny 

paragraf. Przenosi się z paragrafu 4300 na paragraf 421. W uzasadnieniu do uchwały macie 

Państwo zapisane.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- kto z pań i panów radnych jest za podjęciem 

tej uchwały? Proszę podnieść rękę. 

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 
13, głosów przeciwnych nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu.  
 
Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody 

budżetu Gminy Stara Kornica instrumentem płatniczym. 

 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała uchwałę Nr XXX/130/2016 w sprawie dopuszczenia 

zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stara Kornica instrumentem 

płatniczym. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak jak na komisjach mówiłam, wprowadzamy do obiegu 

instrument płatniczy, który nie jest żywą gotówką tzn. to jest płatność bezgotówkowa, także 

kto przyjdzie do kasy Urzędu Gminy będzie mógł zapłacić kartą płatniczą, kartą debetową, 

telefonem i innym urządzeniem, które jest dostosowane do takich płatności i jest to 

realizowane w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tak jak już mówiłam na 

komisjach do 30 grudnia jest to bezgotówkowe, gmina nie będzie ponosiła kosztów, 

natomiast po 31 grudnia ministerstwo będzie prowadziło rozmowy z wyłonionymi 

operatorami o obniżenie stawek dla jednostek samorządu terytorialnego, żeby po prostu to 

było na innych zasadach niż są terminale w sklepach, czy w innych instytucjach. Dzisiaj pan 

przyjeżdża między 11, a 12 do montażu terminala, my chcieliśmy w innym terminie, ale nie 

pasowało jemu, także dzisiaj ten terminal będzie zamontowany w kasie urzędu, a uchwała 

pójdzie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędu Województwa Mazowieckiego celem realizacji, po 

prostu wdrożenia. 

 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- czyli to będzie terminal tak jak w każdym 

sklepie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- dziękuję bardzo, kto z pań i panów radnych 

jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. 

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 
13, głosów przeciwnych nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu.  
 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu powierzenia 

realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, tj. prowadzenia 

środowiskowego domu samopomocy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę Nr XXX/131/2016 w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu powierzenia realizacji zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej, tj. prowadzenia środowiskowego domu 

samopomocy. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. Czy Państwo co do tej uchwały 

macie jakieś pytania? Jeżeli są jakieś wątpliwości pani Beata Jerzman jest gotowa nam to 

wyjaśnić wszystko.  

 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- proszę Państwa tak, ja w dwóch słowach 

powiem, ale poprosimy panią Jerzman, żeby nam to naświetliła, bo jakieś tam niejasności 

są. Jest kwestia, bo jest załączone porozumienie, którego wynika że gmina organizuje 

dojazd osób do tego domu. Pytanie teraz 

 

Radny Mateusz Leszczyński – miało być bezpłatne. 
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Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk - tak bezpłatne, no właśnie to jest jeszcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi i taki dom pomocy doraźnej to on z tego co o tym nieraz 

rozmawialiśmy on ma obowiązek przyjąć osoby z różnymi schorzeniami, bo to rzecz ujmując 

krótko, osoba idzie na 8 czy 12 godzin do tego domu, a w tym czasie ktoś podejmuje pracę, 

nie musi przy tej osobie siedzieć non stop 24h na dobę pilnować, przebierać etc., to jest 

dzienny dom pobytu czyli, rano trzeba by było zawieść na godzinę 8 czy 7, a potem zabrać.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to może ja przeczytam jeszcze to 

porozumienie? 

 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- ja jeszcze tylko dodam, takie zadanie 

oczywiście finansuje wojewoda, bo nawet jak wójt dostał 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała porozumienie Nr 1/2016 w sprawie 

powierzenia Gminie Sarnaki realizacji zadania publicznego Gminy Stara Kornica w zakresie 

pomocy społecznej polegającej na objęciu mieszkańców Gminy Stara Kornica opieką i 

usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Litewnikach. 

Porozumienie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- pani Beato poprosiliśmy, bo pytanie już było 

pierwsze czy tylko osoby z zaburzeniami psychicznymi? 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- Środowiskowy Dom Samopomocy jest finansowany z 

pieniędzy wojewody, jest to zadanie zlecone i jest to dla osób z zaburzeniami psychicznymi i 

dla osób upośledzonych. 

 

Radna Halina Bardadin- ale jakie upośledzenie? 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- umysłowe, przede wszystkim ja myślę o tych wszystkich 

osobach, ja to nazywam „duże dzieci” są to osoby, które kończą szkoły specjalne. Kończą do 

24 roku życia swoje fakultety w naszej szkole łosickiej, czy w innych miejscowościach jak 

Stok Lacki, czy dalszych i potem te osoby mając prawo do renty socjalnej, siedzą w domu, 

one naprawdę nie mają co ze sobą zrobić. Bo są to osoby na tyle niepełnosprawne, że nie 

odnajdą się na otwartym rynku pracy, a też na tyle niesamodzielne że nie potrafią 

funkcjonować szczególnie jak już zabraknie rodziców, czy rodzeństwa. I mamy na naszym 

terenie dużo takich osób, które mają prawa do renty socjalnej, jakieś zabezpieczenie mają 

do rent socjalnych, czy do rent rodzinnych później po śmierci rodziców, ale gorzej z ich 

funkcjonowaniem. W ośrodkach fajnie i w internatach ich uczą mycia, sprzątania, gotowania, 

załatwiania spraw urzędowych prawda, ale potem wracają do środowiska, często rodzice o 
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podobnej doli intelektualnej i oni nie potrafią się odnaleźć. Siedzą, po prostu siedzą w 

domach i po to właśnie są te domy środowiskowe. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – dużo tych osób? 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- ten dom w Litewnikach, dom jest przewidziany na 40 osób, 

dużą liczbę osób może zapewnić miasto i gmina Łosice, bo tam nawet była petycja rodziców 

tych dzieci niepełnosprawnych dorosłych, żeby utworzyć taki dom, ale to już Sarnaki zaczęły 

załatwiać i na pewno wojewoda nie da więcej na powiat utworzyć innego takiego domu. Więc 

myślę, że tutaj Łosice mają Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i znając środowisko prawda 

mogą dać dużą liczbę dzieci. Więc jakbyśmy nie zawarli tego porozumienia  to ze szkodą dla 

naszych uczestników, tym bardziej że jest to blisko. Tu kwestia sporna to jest dojazd. 

 

Radna Halina Bardadin- a jeżeli jest duża liczba chętnych, a jest ograniczona liczba miejsc to 

jakieś będą kryteria? 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- naboru? 

 

Radna Halina Bardadin- tak. 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- być może. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to zawsze można przynajmniej tak na zdrowy 

chłopski rozum, zawsze można to tak zrobić że jeżeli będą chętni będziemy wysyłać po dwa 

tygodnie. 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- ustawa zabrania, minimum na 3 miesiące. Oni są w stanie 

zapewnić pieniądze na ten dojazd, bo oni będą dostawać około 1.200,00zł na jedną osobę 

na jednego uczestnika. 

 

Radna Halina Bardadin- czyli wojewoda będzie płacił? 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- tak, wojewoda na każdego uczestnika będzie dawał 

miesięcznie ok 1.200,00zł. 

 



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 

 

Radna Halina Bardadin- pomysł jest bardzo dobry. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- a czy oni będą musieli płacić z tej swojej renty 

socjalnej? 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- jest przewidziana odpłatność. Myślę, że to nie będzie 

dotyczyło naszych świadczeniobiorców, bo trzeba mieć bardzo wysokie dochody. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- pani Beato, a ilu my mamy takich którzy by 

się kwalifikowali? 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- myślę że tutaj by się kwalifikowało około 20-30 osób, ale 

na pewno wszyscy nie będą chcieli. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie ma przymusu. 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- absolutnie nie ma przymusu, to jest dobra wola, część my 

korzystamy jeszcze z podobnego domu terapii zajęciowej, 7 osób udało mi skierować, 

załatwić miejsce w Konstantynowie na warsztatach terapii zajęciowej. Tam była taka 

sytuacja, że powiat bialski otwierał, Leśna i Janów chyba się obraziły, że to w 

Konstantynowie, więc Konstantynów do nas przyszedł i nam się udało naszych mieszkańców 

tam skierować właśnie. I Konstantynów ma podobne finansowanie, oni są z PEFRON-u 

finansowani i Konstantynów zapewnia dowóz i auto. 

 

Pan Gerard Staniszewski- piękny ośrodek na wysokim poziomie medycznym i innym. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- i nasi mieszkańcy muszą mieć orzeczenie o 

niepełnosprawności? 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- muszą mieć albo orzeczenie, albo zaświadczenie lekarskie 

że mają zaburzenie albo problem psychiczny. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- i wystarczy? 

 



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- tak, bo w warsztatach terapii w Konstantynowie to musiało 

być specjalne orzeczenie i specjalne wskazanie w orzeczeniu, jeszcze pomagaliśmy naszym 

uzupełniać i poprawiać te orzeczenia naszym klientom, a tu jest łatwiej, tu będzie łatwiej. 

 

Radna Halina Bardadin- no to bardzo dobry pomysł. 

 

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

 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- tylko to będzie ośrodek dziennego pobytu, 

więc trzeba będzie rano 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- 4 czy 5 pracowni tam jest przewidzianych gastronomiczna, 

ogrodnicza 

 

Pan Gerard Staniszewski- ja mam pytanie, czy upośledzenie depresja wchodzi też, bo teraz 

niestety mamy takie czasy, że jest coraz więcej i będzie coraz więcej tych różnych chorób na 

tle depresyjnym, w związku z czym czy ta depresja psychiczna, potwierdzona czy na razie 

niepotwierdzona czy też wchodzi w to? Bo jest to takie rozbicie, już nie mówiąc o schizofrenii 

itd. 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- ja nie znam tak dokładnie, ale opieramy się na 

zaświadczeniu lekarskim i wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny do ośrodka, ze 

względu na miejsce zamieszkania. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- orzeczenia 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- więc tutaj jeżeli lekarz wystawi takie zaświadczenie, że są 

to zaburzenia psychiczne to może iść. 

 

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

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- podejmujecie Państwo uchwałę, że zapewniamy dojazd, to 

trzeba będzie zabezpieczyć ten dojazd, czy oni dojazd zorganizują. 

 



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - jeżeli nie podejmujemy tej uchwały, nasi mieszkańcy mogą 

być tam kierowani. 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman – nie, warunkiem skierowania jest zawarcie porozumienia. 

Tylko w jakim kształcie porozumienia? 

 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba negocjować żeby nie było tego dowozu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale słuchajcie Państwo bo to ważne. 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- warunkiem, żebyśmy mogli kierować naszych 

mieszkańców musi być porozumienie, tylko teraz kwestią sporną jest treść porozumienia. 

Porozumienie podyktowały nam Sarnaki i dali zapis, że Gmina Stara Kornica realizuje 

dojazd. 

 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- nie przedstawiali nam regulaminu. 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- regulaminu nie ma, jest zapis ogólny bardzo, więc wydaje 

mi się w mojej ocenie i mamy chwilę czasu, z jednej i z drugiej strony żeby Łosice nie 

podebrały miejsc. Więc tu chodzi o negocjacje tego porozumienia, bo to jest ich projekt 

porozumienia, mi nie pozwolono zmienić i usunąć tego zapisu prawda, oni na razie 

zaproponowali nam w takim kształcie to porozumienie. 

 

Radna Halina Bardadin- tak, a z drugiej strony my nie będziemy tych kosztów faktycznie 

pokrywać. 

 

Radny Ignacy Janczuk- nie no będziemy. 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- zapis w porozumieniu jest taki, gmina Stara Kornica 

organizuje dojazd. 

 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- organizuje. 
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Kierownik GOPS Beata Jerzman- i teraz co rozumiemy prze słowo organizuje? 

 

Radna Halina Bardadin- ale było wcześniej powiedziane, że wojewoda będzie 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- wojewoda daje 1.200,00zł na uczestnika i czy to będzie na 

kadrę, czy na jedzenie, czy to będzie na przykład na opłaty, to jest już decyzja kierownika 

czy na dojazd, a mogą być te dotacje przeznaczone na dojazd. 

 

Radny Ignacy Janczuk- można ponegocjować, załóżmy że dojazd można zabezpieczyć. 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- a finansować 

 

Radny Ignacy Janczuk- finansowanie będzie przez wojewodę. 

 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- bo w tym projekcie tak jak rozmawiałem z 

panem Andrzejem Lipką, faktycznie oni dostali środki z zewnątrz, ale miała być opcja taka, 

że dostaną jeszcze na dowóz i wojewoda nie zapewnił, że tak powiem środków, nie 

zaakceptował, że da jeszcze autobus, samochód na przywożenie i odwożenie. 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- i chyba organizacyjnie to może być problem, z jednej 

strony i z drugiej. 

 

Radna Halina Bardadin- pani Beata będzie jeszcze negocjowała. 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- ja myślę, że to na poziomie wójtów będzie. 

 

Radna Halina Bardadin- wójt będzie negocjował. 
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Kierownik GOPS Beata Jerzman- mi zależy żeby nasi mieszkańcy mieli dostęp, bardzo bym 

chciała. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ja też uważam, że z ogromną korzyścią, ale 

na razie wstrzymujemy się od decyzji. 

 

Kierownik GOPS Beata Jerzman- no myślę, że tak, bo jeżeli oni chcą żebyśmy zapewniali 

ten dojazd. Łosice jeszcze nawet nie podjęli rozmowy z tego co wiem. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- proszę Państwa słuchajcie, bo to ważne, jak 

my będziemy? Czy my będziemy odrzucać tą uchwałę w tej chwili, że względu na ten dojazd, 

czy może przegłosujmy to tak? 

 

Radny Mateusz Leszczyński- bez tego dojazdu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- bez tego dojazdu. 

 

Radny Ignacy Janczuk- ale to jest uchwała i my wcale nie musimy jej podejmować. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- czy my musimy ją podejmować? 

Radny Ignacy Janczuk- jeszcze dwie? 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak. 

 

Radny Ignacy Janczuk- to numery potem po prostu zmienić. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- czyli w ogóle nie będziemy przyjmować tej 

uchwały? 

 

Radny Ignacy Janczuk- nie chcemy jej odrzucać, bo jest uchwała dobra, tylko jest kwestia 

tego dojazdu, dopracowania porozumienia. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – to porozumienie też nie w całości 

 

Radny Ignacy Janczuk- tą uchwałę odłóżmy i nie bierzmy jej pod uwagę do następnej sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- dobrze, a pan wójt niech negocjuje sprawy 

tego dojazdu, albo wyrzucić ten po prostu paragraf, albo ten zapis że organizuje, ale 

finansuje gmina Sarnaki, czy dom pomocy. To wrócimy do tego, jeżeli będzie taka potrzeba. 

Bardzo dziękujemy. To w takim bądź razie odkładamy tą uchwałę na razie.  

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz 

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę XXX/131/2016 sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to dotyczy Państwa 

 

Radny Ignacy Janczuk- jakiej to działki? O to tu właśnie chodzi? 

 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- pan Teodorczuk 

 

Radna Halina Bardadin- Ignacy co mają dom postawiony. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- rozmawialiśmy o tym na komisji. Działka jest 

gminy. My się zgodziliśmy. 

 

Radny Ignacy Janczuk-  jest napisane Stara Kornica. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- bo to jest Stara Kornica. 
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Radny Ignacy Janczuk-  po tej stronie ulicy jest Stara Kornica. 

 

Radna Halina Bardadin- czyli co? Głosujemy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- kto z pań i panów radnych jest za podjęciem 

tej uchwały? Proszę podnieść rękę. 

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 
13, głosów przeciwnych nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu.  
 

Pan Gerard Staniszewski- woli wyjaśnienia, dlaczego wojewoda Bialskopodlaski? 

 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- bo to była komunalizacja przez wojewodę  

bialskopodlaskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- wcześniej byliśmy w bialskopodlaskim. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Stara Kornica. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała uchwałę XXX/132/2016 w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara 

Kornica. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to chodzi o podanie pana Geresza, który tam 

mieszka. Zgodziliśmy się. 

Radny Mateusz Leszczyński- rozumiem, ale zwolniło się mieszkanie po panu Jacku. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- zaraz dojdziemy do tego, na razie to stara 

szkoła, szkoła i ten pan tam mieszka, zgodziliśmy się. Kto z pań i panów radnych jest za 

podjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. 

Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 
13, głosów przeciwnych nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- i teraz przechodzimy do podań, rozwiązała 

nam się sytuacja jedna. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała informację z dnia 28.09.2016 r. pani 

Agnieszki Kalużnej w sprawie rezygnacji z mieszkania socjalnego. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu.  



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 

 

Radna Halina Bardadin- to co ta pani z córką 11-letnią? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- także tutaj zrezygnowała. Jeżeli chodzi o 

mieszkania to czytaliśmy, ciebie już nie było, pani ponownie i nie podjęliśmy decyzji. 

Radny Mateusz Leszczyński- no właśnie ja mam pytanie co z tym mieszkaniem? Bo tam jest 

mieszkanie w Kobylanach po panu Jacku. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- i było podanie pani Magdaleny Kondratiuk, to 

było czytane na komisjach. 

Radny Mateusz Leszczyński- mnie nie było, nie słyszałem tego. 

Radna Halina Bardadin- byłeś. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała podanie pani Magdaleny Kondratiuk 

w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego w Domu Nauczyciela w Kobylanach. Podanie 

stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Mateusz Leszczyński- i co Państwo na to? 

Radna Halina Bardadin- ile tam jest, bo z tego co wiem to pan Flis zajmował dwa 

mieszkania. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- jedno w ubiegłym roku. 

Radny Mateusz Leszczyński- kiedy po panu Jacku się zwolniło na dole? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo to jest ta część od strony 

szkoły, tam zajmował przez kilka lat pan Jacek górę i dół, tak jak było wspomniane, w 

tamtym roku górę zajęła pani Szylar. W tej chwili komisja była i odebrała, pan Jacek zdał 

klucze z tego mieszkania na dole i to jest teraz mieszkanie, ta część dolna o powierzchni 

56m². 

Radny Mateusz Leszczyński- tylko ja przypominam Państwu, że jak było obiecane tym 

Państwu mieszkanie, to się pan Jacek wyprowadził. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- on się dopiero wyprowadził. 

Radny Mateusz Leszczyński- parę miesięcy już stoi. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- dla mnie faktem jest złożenie wniosku i  

oddawanie kluczy. 

Radny Mateusz Leszczyński- ja tylko proszę o pozytywne rozpatrzenie tego podania, żeby 

było przyznane im mieszkanie, bo oni też mają małe dziecko. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- czyli jaką decyzje podejmujemy? I na to 

mieszkanie jest tylko jedno podanie? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to przygotujemy uchwałę na następną sesję. 

Będzie potrzebna uchwała? 

Radny Ignacy Janczuk – jak poniżej trzech lat to nie trzeba. 



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- na jaki czas będziemy wynajmować? 

Radna Halina Bardadin – czyli co? Rada się zgadza? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak. Zobowiązujemy pana wójta do wynajęcia. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- czyli opinia rady jest pozytywna. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- do trzech lat. 

Radny Mateusz Leszczyński- ja poinformuję panią, że podanie zostało pozytywne 

rozpatrzone. 

Radna Halina Bardadin- mogą się pakować. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- mamy jeszcze kwestię nierozstrzygniętą tego 

jeszcze mieszkania, o które ta pani Kalużna zrezygnowała, ale mamy też podanie ksiądz 

proboszcz, tutaj napisał, i tutaj jeszcze wpłynęło wczoraj podanie GOPS. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała podanie GOPS w Starej Kornicy  z 

dnia 29 września 2016 r. w sprawie zabezpieczenia lokalu mieszkalnego z zasobów gminy 

na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podanie stanowi załącznik do 

protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- więc proszę Szanowną Radę jaką decyzję 

podejmujemy w związku z tym ostatnim mieszkaniem? 

Radny Ignacy Janczuk- a może przerwę byśmy zrobili? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- skończmy ten temat i przerwy możemy 5 

minut zrobić. Proszę Państwa musimy podjąć decyzję, bo jakoś trzeba odpowiedzieć w 

związku z tym mieszkaniem, czy będziemy je wynajmować? Czy zostawimy tak jak 

dotychczas na wypadek jakiś zdarzeń losowych? 

Radny Stanisław Maciejuk – ja myślę, że niech zostanie jako mieszkanie rezerwowe. 

Radny Mateusz Leszczyński- ale możemy zróbmy w ten sposób, że jak zajdzie potrzeba to 

mieszkanie opuści w trybie natychmiastowym 

Radny Stanisław Maciejuk- jak wygonisz? 

Radny Wojciech Baj- ja myślę, że nie ma problemu żeby opuścił to mieszkanie, on ma gdzie 

mieszkać tylko chodzi bardziej o dojazd. On nie jest mobilny. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- jeszcze mamy pani Orzepowskiej. 

Radna Halina Bardadin- ale co? Nie rozstrzygnęliśmy na komisji? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- nie, te trzy, podania pani Orzepowskiej, 

proboszcza 

Radna Ewa Szydłowska przyszła na obrady sesji o godz. 10.40. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska ogłosiła 10 minut przerwy. 

PO PRZERWIE 



 

Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- wznawiamy obrady sesji, zatrzymaliśmy się 

na kwestii tego mieszkania w lecznicy, mamy trzy podania i jak będziemy rozstrzygać tą 

kwestię, proszę decydować. 

Radny Tadeusz Ilczuk- trzy podania? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- pani Orzepowskiej było. 

Radna Halina Bardadin- księdza i GOPS-u. 

Radny Mateusz Leszczyński- może na bazie opinii GOPS, albo dla pani która najdłużej 

składa to podanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie, ta pani która najdłuższej składa 

zrezygnowała. 

Radny Mateusz Leszczyński- a dalej po niej? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie ma takiej. 

Radny Mateusz Leszczyński- to może na opinii GOPS-u się sugerować. 

Pan Gerard Staniszewski- ja przepraszam, jako wolny głos myślę, że ta propozycja którą pan 

złożył, może jest rozsądna, bo pan organista najprawdopodobniej będzie mieszkał, ale 

myślę, że stawiając mu taki no może nie warunek, ale okoliczność jaka może nastąpić z tym 

mieszkaniem. Rzeczywiście mógłby się na jakiś czas znowu przenieść do swojego 

rodzinnego do Leśnej prawda, do Szpak przepraszam, a potem gdy się znowu coś nazwijmy 

to wyjaśni z mieszkaniami to może z powrotem by miał łatwiejsze życie i wrócił tutaj gdzieś 

na stałe. W ten sposób może. 

Radna Ewa Szydłowska- pan się spodziewa, że dwa lata się nie rozwiązało, a teraz się 

wyjaśni? 

Pan Gerard Staniszewski- no nie wiem po prostu, co ma stać puste to też jest 

Radny Tadeusz Ilczuk- ale tu też jest napisane, że w każdej chwili opuści, jeżeli będzie taka 

potrzeba. 

Radny Mateusz Leszczyński- ja po prostu myślę żeby wynająć, w każdej chwili jest 

deklaracja że opuści mieszkanie. 

Radna Ewa Szydłowska- a jak nie będzie się miał gdzie podziać? 

Radny Wojciech Baj- ma gdzie się podziać. 

Radna Ewa Szydłowska- kobiecie z dzieckiem nie wynajmiemy? 

Radna Halina Bardadin- kobieta zrezygnowała. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – w podaniu wyraźnie piszę, że  

Radna Halina Bardadin- i jeszcze Orzepowska została. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- no właśnie mówię, że trzy mamy, pani 

Orzepowskiej 
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Radna Ewa Szydłowska- ale pani Orzepowska to jest ta, co ma zameldowanie 

Radna Halina Bardadin- co do 1 października musi się wyprowadzić, bo ten dom zostaje 

sprzedany. 

Radna Ewa Szydłowska- to ona nie zrezygnowała, mi chodzi o tą pierwszą. 

Radna Halina Bardadin- już padły takie głosy, że ona jest zameldowana w Popławach u 

mężem, jest zameldowana u męża tylko nie mieszka z mężem, tylko wynajmuje w 

Popławach dom. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale to nie jest pani Kalużna z dzieckiem i w 

ciąży tylko 

Radna Ewa Szydłowska- ja wiem o kogo chodzi. 

Radna Halina Bardadin- pani Orzepowska jest zameldowana chyba, nie wiem tak 

przedstawiała to pani Beata ostatnio, że jest zameldowana u męża w Popławach, mieszka w 

Popławach niedaleko, wynajmuje dom. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy nie tyle u męża, bo skoro Państwo byli 

małżeństwem i wspólnie, to tak samo jej jest. 

Radna Halina Bardadin- u siebie po prostu, jest zameldowana w tym domu, tak tutaj 

wyjaśniała nam pani Beata ostatnio. 

Radny Tadeusz Ilczuk- ale jej mama ma mieszkanie w Rudce i przecież mogłaby tam 

mieszkać. 

Radna Halina Bardadin- tak mówią, że ma dom w Rudce. 

Radny Tadeusz Ilczuk- jest, stoi niezamieszkały, najwidoczniej rodzina jej też nie chce 

pomóc. 

Radna Halina Bardadin- no przecież podanie było napisane, że nie mogę liczyć na rodzinę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak na rodzinę w ogóle nie możemy liczyć, tak 

jest dosłownie napisane. Nie wiem proszę Państwa, więc jaka jest nasza decyzja? Czy 

pozostawiamy to tak jak dotychczas? 

Radny Tadeusz Ilczuk- trzeba wynająć dla organisty.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy wynajmujemy dla organisty? 

Radny Tadeusz Ilczuk- jeżeli w każdej chwili się wyprowadzi to 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- w podaniu pisze, to Halinka czytała, że 

prosimy o wynajem na 6 miesięcy do końca marca 2017r. 

Radna Halina Bardadin- organista?  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak, organista.  

Radna Ewa Szydłowska- to na pół roku tak . 
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Radna Halina Bardadin- ta pani zrezygnowała, już się sprawa wyjaśniła, zostaje pani 

Orzepowska i zostaje organista. 

Radny Tadeusz Ilczuk- wynajmujemy dla organisty. 

Radny Ignacy Janczuk- przez pewien okres trzymaliśmy, to może się mijało z celem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- do tej pory nie było takiego zdarzenia, że ktoś 

musiał z tego skorzystać. 

Radna Halina Bardadin- jak wynajmujemy to trzeba napisać w umowie, że z chwilą jakiegoś 

zdarzenia losowego, jakiś krótszy termin wyprowadzki, bo jeżeli jakaś nagła sprawa będzie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tylko wiecie, to jest kwestia wyprowadzki, to 

nie jest kwestia tygodnia, to jest tylko kwestia dnia, albo godzin. 

Radny Mateusz Leszczyński- Wojtek mówi, że w razie wypadku mieszkania w Szpakach są. 

Radny Tadeusz Ilczuk- jeżeli tu jest jedna osoba to z wyprowadzeniem chyba nie będzie 

problemu. 

Radna Halina Bardadin- więc tutaj w umowie trzeba zaznaczyć w wypadku zdarzenia 

losowego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to słuchajcie, reasumując wynajmujemy na 6 

miesięcy, proszę Państwa czy jest zgoda rady na to. Podsumowuje, wynajmujemy dla 

organisty na okres 6 miesięcy, z tym zapisem że w razie nagłego wypadku wyprowadza się 

niemalże natychmiast. 

Wszyscy radni byli za wynjęciem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- dziękuję bardzo. Jeszcze mamy do Funduszu 

Sołeckiego, ci radni którzy na ostatnich komisjach nie złożyli. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała podanie Piotra Niedźwiedziuka jakie 

zadania należy wykonać w 2017 r. Podanie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała wniosek do budżetu gminy na     

2017 r. pana Mateusza Leszczyńskiego. Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Piotr Niedźwiedziuk- ja jeszcze bym chciał dołączyć pismo jakie dostałem od Rady 

Rodziców. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ja mam  to pismo. 

Radny Mateusz Leszczyński- bo tam jest problem z tym boiskiem, bo to małe jest zalane 

wodą, nie ma wcale, a tym bardziej że rusza, od nowego będziemy mieli 8 klas, dzieci będzie 

przybywać. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała pismo Rady Rodziców i Rady 

Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kobylanach z prośbą o budowę boiska z 

nawierzchnią wielofunkcyjną. Pismo stanowi załącznik do protokołu. I to jest razem do 

przyszłorocznego budżetu. 
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Radny Mateusz Leszczyński- ja bym proponowałaby środki unijne pozyskać na budowę tego 

boiska. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- nie odpowiem panu teraz, trzeba poczytać w 

programach. 

Radny Mateusz Leszczyński- chciałbym poprosić pana, żeby pan się dowiedział na następną 

sesję, nie wiem pracownika skierował w tym kierunku, żeby można było środki pozyskać, bo 

tam będzie nie mały koszt, bo tam będzie około 300.000,00zł na to. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- myślę że nie 300.000,00zł tylko więcej. 

Radny Mateusz Leszczyński- na pewno, albo i więcej. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- jak były oferty składane to kosztowały w 

granicach 1.200.000,00zł. 

Radny Mateusz Leszczyński- nawet nie tyle, ale weźmy pod uwagę, że będzie 8 klas i 

będzie dzieci coraz więcej, już nie będzie gimnazjum, z tym musimy się liczyć. A tak 

naprawdę dzieci nie mają gdzie ćwiczyć, bo nie ma sali.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- pan wójt sobie napisze przynajmniej 

szacunkowy koszt jaki. 

Radny Mateusz Leszczyński- oczywiście z pozyskaniem środków zewnętrznych to jest 

bardzo ważne, czy jest możliwość na to wzięcia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała wniosek do budżetu gminy na     

2017 r.  pana Stanisława Maciejuka. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała wniosek pana Piotra Kiryluka  o 

zaplanowanie i wykonanie w 2017 r. inwestycji polegającej na przykryciu drogi gminnej 

asfaltem. Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Mateusz Leszczyński- ja jeszcze mogę pani Elwiro? Do tego wniosku mojego wrócić, 

bo chodzi o te lustro we wsi Kiełbaski, bo to nie jest jakiś duży koszt, prosiłbym o wstawienie 

w tym roku, bo tam mieszkańcy mają problem z wyjazdem, jest ciężko naprawdę, z zakrętu 

samochody wyjeżdżają, do kolizji często dochodzi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- panie wójcie, jeżeli z drogi gminnej i 

biegnącej przez wieś wyjeżdża się na drogę powiatową. 

Radny Mateusz Leszczyński- tutaj, to jest koszt rzędu około 2.000,00zł, to powinno być 

uwzględnione i zrobione dawno, po drugiej stronie też droga gminna, koło krzyża. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska odczytała wniosek do budżetu gminy na     

2017 r. pana Ignacego Janczuka. Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- podania wyczerpaliśmy, ja jeszcze 

Radny Piotr Niedźwiedziuk- czy ja mogę mieć pytanie? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak. 
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Radny Piotr Niedźwiedziuk- panie wójcie, bo ta droga z FOGR która została odrzucona, czy 

po raz kolejny będzie składana? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- proszę? 

Radny Piotr Niedźwiedziuk- czy po raz kolejny będzie składana ta droga przez wieś? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- w Kobylanach, której wniosek nie przeszedł. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- ja mam tą dokumentację, to jest kwestia 

ustalenia. 

Radny Mateusz Leszczyński- ale skoro tak, to można na dwie drogi złożyć, bo tamta była 

odrzucona, to można zrobić Wygnanki i Kobylany. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- proszę? 

Radny Mateusz Leszczyński- bym proponował, żeby zrobić dokumentację na dwie drogi. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- ale w ramach FOGR-u? 

Radny Mateusz Leszczyński- tak. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- uważam, że jest bez sensu, bo gmina może 

składać tylko jeden wniosek. 

Radny Mateusz Leszczyński- ale skoro w Kobylanach była odrzucona, bo miała któreś tam 

miejsce, to można spróbować na drogę w Wygnankach. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- proszę Państwa to co było zrobione jak 

Kobylany wnioskowaliśmy i ponosiliśmy koszty, był program. W tej chwili na razie tego 

programu nie słychać żeby był uruchamiany, to nie było z FOGR-a, to było z PROW na drogi 

lokalne. 

Radny Mateusz Leszczyński- to nawet w PROW-u ale wniosek można na dwie drogi, wtedy 

Kobylany miały 400 miejsce, to proponowałbym złożyć też na Wygnanki. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- nie ma na drogi naboru. 

Radny Mateusz Leszczyński- bo z tego co wiem, te które się kwalifikowały to był budynek 

administracji publicznej tutaj przy drodze. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- proszę pana nie tylko taki był wymóg, między 

innymi droga będzie dobrze punktowana jeżeli jest przy tej drodze jest budynek użyteczności 

publicznej. 

Radny Mateusz Leszczyński- to jest. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- ale to jest jeden z warunków, nie jedyny. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to może słuchajcie, ja myślę że tak, jeżeli 

jakikolwiek nabór wniosków będzie to nas pan wójt poinformuje i na pewno będziemy 

składali, na każdy możliwy. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- oczywiście. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- żeby nie przegapić środków zewnętrznych. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- w tej chwili najwyższy, trzeba będzie się 

zastanowić o FOGR na 2017r., bo Państwo składacie i trzeba będzie to zrobić na przełomie 

września, początek października i ustalić jaka będzie droga wytypowana przez radę na 

FOGR. 

Radny Ignacy Janczuk- jeszcze jakby można, to w tym momencie jak mówimy o drogach 

chciałbym przedstawić i zasygnalizować pewien problem. My w ostatnich latach zeszliśmy 

bardzo mocno z budowy i remontu dróg, to jest tak, przedtem zawsze ustalaliśmy granicach 

trzech czy więcej kilometrów zrobić lub remontować. Teraz 2014r. 800m; 2015 r. 1km, czyli 

to jest błędny tok rozumowania, ponieważ u nas żeby utrzymać w miarę drogi, żeby na 

bieżąco je budować i remontować to powinniśmy rocznie przeznaczać od 3,5-5 km, robić 

bądź remontować. Wtedy powiedzmy osiągniemy jakąś już normę i te drogi będą w miarę w 

takim stanie dobrym inaczej tak jakby w tych tematach zaczynamy się cofać, budowy i 

remontu dróg. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- dziękuję, proszę Państwa, ja do pań redaktor 

mam jeszcze prośbę. Jeżeli mogłybyście panie te nasze zaproszenie u siebie 

rozpropagować, Tygodnik Siedlecki jest bardzo poczytny u nas, Słowo Podlasie jak 

najbardziej, żeby mieszkańcy wiedzieli. 

Redaktor Milena Celińska- to już na stronie jest? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- jest na stronie gminy. 

Radny Ignacy Janczuk- ale żeby to nie przerosło pojemności zajęć. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale wtedy najwyżej trochę zwiększymy środki, 

ale może będzie w Szpakach, czy w Kobylanach jak będzie aż tak wielkie zainteresowanie. 

Znaczy z innych gmin to niekoniecznie, ale na mieszkańców naszych, gminy Stara Kornica. 

Proszę Państwa jeszcze ja tak tylko w woli informacji, 19 września wpłynęło do mnie pismo 

podpisane przez pana Janczuka, panią Szydłowską i pana Mateusza Leszczyńskiego do 

przewodniczącej Rady Gminy Stara Kornica. „Zwracamy się z uprzejmą prośbą do 

przewodniczącej Rady Gminy i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie i 

wyjaśnienie toku postępowania w sprawie trzech skarg dotyczących nieprzestrzegania prawa 

przez Wójta Gminy Stara Kornica Kazimierza Hawryluka, które Rada Gminy uznała za 

zasadne. W związku z tą prośbą, czy w związku z tą sprawą zostały poinformowane 

odpowiednie instytucje państwowe zgodnie z procedurą?”. I tak odpowiadam, że nie zostały, 

ja po prostu nie wiem, jakie mają być i czy mają być w ogóle? Pani prawnik oddałam to, 

dzisiaj niestety nie mogła być, bo prywatne swoje sprawy ma, obiecała że na następny piątek 

na pewno się spotkamy i ona mi to przygotuje tą opinię. Więc ja na pewno Państwu odpiszę, 

ale już Radę informuję, że jeżeli jakiekolwiek kroki uzna że muszę podjąć to zrobię zgodnie z 

prawem.  

Radny Mateusz Leszczyński- a jeżeli Komisja Rewizyjna uznała skargi za zasadne i Rada 

też przychyliła się, to nie powinien być poinformowany rzecznik dyscypliny finansów 

publicznych? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- nie wiem, jak pani prawnik powie, to wtedy 

będziemy o tym rozmawiać. 

Radna Halina Bardadin - ale jeżeli zostało coś źle zrobione to zostaje, ot tak sobie? 
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Radny Mateusz Leszczyński- nie może tak być. 

Radna Halina Bardadin- popierać to dalej? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to mówię, że wrócimy do tego, na pewno 

Państwu odpiszę w terminie tak jak trzeba, bo w piątek na pewno będę mogła, a później 

wrócimy do dyskusji. 

Radny Ignacy Janczuk- ale to tak było chyba w miarę proste zapytanie i trochę mnie smuci, 

że musimy się posiłkować panią prawnik. My wszystkie sprawy prawne znamy, wiemy jak 

nasze prawo jest niedoskonałe i w zależności na czyje zamówienie, będzie odpowiednia 

interpretacja, a prawo Wam przypomnę mówi jasno, że jeśli są takie sprawy, gdzie są skargi 

uznane za zasadne, a więc Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, czy też Przewodnicząca ma 

prawo wręcz obowiązek poinformować instytucje typu prokuratura, policja, CBA czy inne w 

zależności od sytuacji. Ja nie mówię, że muszą być te wszystkie, w zależności od sytuacji 

można poinformować czy rzecznika, tutaj wchodzi sprawa dyscypliny finansów publicznych i 

powinien być powiadomiony. Ja nie przesądzam o winie, bądź nie winie czyjejś, tylko my 

stwierdziliśmy że jest problem i jest błąd i powinien być rzecznik poinformowany, że jest taki 

mankament w naszej gminie i trzeba to wyjaśnić, bo ten trup już zaśmiardł, bo on już leży w 

szafie od lutego i ja już mam dość tego i on będzie śmierdział do końca kadencji. Dopóki go 

nie wyjaśnimy, ja powiedziałem, sprawa się zakończy wtedy, jeśli będzie jasno albo ktoś 

udowodni że wójt miał racje wydając pieniądze, albo nie. Temat się zamknie. Jestem bardzo 

rozczarowany że to tyle trwa, po prostu. 

Radny Mateusz Leszczyński- jeszcze pytanie, miła być w trzecim kwartale kontrola z RIO, 

gdzie ona jest? Kwartał się zakończył. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale Mateusz nie do mnie to pytanie. 

Radny Mateusz Leszczyński- ale było pismo napisane do RIO. 

Radna Halina Bardadin- ale to pytanie do RIO. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to pytanie do RIO. 

Radna Halina Bardadin- to było pismo do RIO i to RIO powinna tutaj. 

Radny Mateusz Leszczyński- pytanie do pana wójta jeszcze, dałem parę miesięcy temu i dla 

pani prawnik, co z tymi wiatami w Wygnankach? Mieliście Państwo się dowiedzieć. Parę 

miesięcy minęło, a ja nie dostałem odpowiedzi, dalej czekam. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- tak, zostało wysłane pismo do odpowiednich 

instytucji i odpowiedzieli po prostu ja panu to skseruje i oddam, przekaże tę informację, bo 

były wysyłane do KRS i były wysyłane do sądu tak żeby ustalić kto jest teraz włodarzem tej 

wiaty i tej działki, do kogo ona należy. 

Radny Mateusz Leszczyński- bo ja bym prosił, nie wiem żeby pan z panią prawnik ustalił 

żeby tą własność przejąć na rzecz gminy. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- najpierw trzeba wystąpić u kogo to jest i 

czyja to jest. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale pani prawnik zajmowała się tą sprawą? 
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Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- tak, informowała panią Maciejuk, zostało 

wysłane zapytanie czy na poziomie województwa dawnego Biała Podlaska, do Warszawy w 

tej chwili, chodzi do Lublina o zidentyfikowanie gdzie jest ten właściciel itd. 

Radny Mateusz Leszczyński- następne pytanie, kiedy mogą oczekiwać mieszkańcy na 

równiarkę z gminy? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- do jakiej drogi? 

Radny Mateusz Leszczyński- i powiatowej i gminnej żeby za raz zrobić. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- powiatowa to jest zadaniem powiatu. 

Radny Mateusz Leszczyński- panie wójcie był mieszkaniec u pana, a pan odpowiedział co 

innego, że równiarka jest zepsuta, a jak jest naprawiona pan wysłał po równiarkę powiatową. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- równiarka w Rudce 

Radny Mateusz Leszczyński- i drogi nie są równane. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- dobrze, wyślę na drogi, to dzisiaj rano 

rozmawiałem, wyślę na drogi, żeby poszła na drogi gminne i obsłużyła, porównała, 

przygarnęła. Nie tylko Wygnanki, ale i Kiełbaski, Kobylany. 

Radny Mateusz Leszczyński- wszystkie. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- wszystkie tam gdzie potrzeba, bo to jest jak 

najbardziej potrzebne dwa razy do roku. 

Radny Mateusz Leszczyński- nie tylko żwir, tam gdzie jest wożony i drogi lokalne, tam są 

dziury normalnie na drogach. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- proszę pana, oczywiście dam polecenie żeby 

szedł, ale była taka sprawa robiona, że równaliśmy drogę, która nie była wysypana, wiem 

pan że ją bardziej skaleczyło niż ona była 

Radny Mateusz Leszczyński- ale u nas droga jest nasypana wysoko, po prostu z zewnątrz. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- pani wójcie, my zupełnie o czym innym 

mówimy, ale mi się wydaje że myśmy to już ustalali, że jeżeli równiarka idzie gdzieś w jeden 

teren gminy, to jest informacja do sołtysów i do radnych i ludzie najlepiej wiedzą, które drogi 

trzeba porównać. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- tak, oczywiście. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- i żeby ona nie jeździła od Kobylan do Zalesia, 

tylko szła jakoś z sensem. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- jeżdżą, to powiedziałem miesiąc czy trzy 

miesiące temu, trzeba zgłaszać, niech kierownik obiera sobie trasę i jedzie od razu do 

jednego, czy drugiego. 

Radny Mateusz Leszczyński- ale to już jest od razu i nic nie się dzieje pani wójcie. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale ponieważ Mateusz zaczął to trzeba 

wysłać do Wygnanek, i dalej stamtąd niech idzie. 

Radny Piotr Niedźwiedziuk- Kiełbaski, Kobylany. 

Radny Mateusz Leszczyński- i jeszcze pytanie za 100 punktów, co dalej z hydrantami? Czy 

zostały zabezpieczone, czy nie? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- po komisji dałem polecenie żeby natychmiast 

pojechali i poplombowali pozostałą resztę. 

Radny Mateusz Leszczyński- czy dali panu raport że są zrobione, czy nie? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- nie, nie dali jeszcze, dlatego poczekam 

jeszcze do końca następnego tygodnia i poproszę o informację czy jest zrobione. 

Radny Mateusz Leszczyński- no i teraz następne, co pan zamierza dalej z tą wodą robić, czy 

będzie montować główne wodomierze na główne wsie, żeby zrobić ten ubytek wody, bo to 

jest pół miliona rocznie szkody. 

Radna Halina Bardadin- w przyszłym roku będą podwyżki 

Radny Mateusz Leszczyński- nie, mają być wymienione wodomierze. Pani wójcie 60% wody 

nam ginie. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- to jest problem na tyle istotny, tak jak 

choroba świń ASF, tak samo i woda, bo były takie sytuacje, że zeszła nam strata do 40%, w 

tej chwili też oscyluje w granicach 50%. 

Radny Mateusz Leszczyński- ale panie wójcie z ASF-em były działania podjęte od razu, tu 

jest trzy lata i wraz nic nie jest robione, o czym my tutaj rozmawiamy. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- wyliczę koszty. 

Radny Mateusz Leszczyński- ludzie kochani to o czym my rozmawiamy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- Ignacy proszę bardzo. 

Radny Mateusz Leszczyński- tak nie może być że ginie woda, to 3 km drogi rocznie mamy, 

bo nikomu się nie chce wyliczyć ile to kosztuje. Ludzie kochani, nie 600.000,00 zł. 

Radny Ignacy Janczuk-  jeśli można to tak po kolei, skoro został przywołany temat tej wody, 

to powiem wam tak, że się zorientowałem i są teraz urządzenia, które wskażą każde 

przyłącze bez licznika, lewe. Po prostu, fakt że jest to urządzenie drogie, bo być może dla 

gminy się nie opłaca tego kupować, bo urządzenie na stalowych rurach kosztuje do 

10.000,00zł, ale na innych to jest 60.000,00zł, kosztuje takie urządzenie, które wskaże idąc 

po prostu po linii, będzie wskazane każde przyłącze z rury i wtedy można się zapytać, 

proszę wskazać do tego przyłącza licznik i można bardzo szybko to wszystko ucywilizować, 

tylko trzeba chcieć. Druga sprawa, chciałbym powiedzieć panu wójtowi, że przy drogach 

powiatowych mieszkają mieszkańcy naszej gminy i takie tłumaczenie, że równiarkę pan nie 

puści na tę drogę, bo to jest powiatowa, to jest takie żenująca odpowiedź. Nawet aż jej wstyd 

słuchać. Tam przypomnę panu jeszcze raz, tam mieszkają pana obywatele i oni płacą do 

pana podatki przede wszystkim i proszę przy mnie takiej argumentacji nie stosować, że panu 

szkoda puścić równiarkę, która spali 20 l ropy żeby to zrównać. Następna sprawa chciałbym 
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spytać, co przez pół roku zrobił pan aby odzyskać pieniądze za samochody strażackie z 

powiatu? Minęło pół roku, co przez pół roku pan zrobił, ponieważ wszyscy wiemy, że powiat 

wstrzymał tą kaucję bezprawnie i bezpodstawnie. Proszę powiedzieć, co pan zrobił przez te 

pół roku w tej sprawie? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- wówczas kiedy, trzeba odnaleźć dokumenty, 

trzeba to przywołać będzie, kiedy rada przegłosowała, zaraz w niedługim czasie w ciągu 

może tygodnia czy dwóch zostało wysłane pismo do starostwa o zwrot kaucji. 

Radny Ignacy Janczuk- dobrze, to rozumiem. 

Radny Mateusz Leszczyński- i co w związku z tym? 

Radny Ignacy Janczuk- czyli pół roku temu. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- nie pół roku proszę pana, może półtora 

miesiąca temu. 

Radny Ignacy Janczuk- nie, to było w kwietniu, jakoś kwiecień, maj i proszę co pan zrobił po 

tym dalej? 

Radny Mateusz Leszczyński- mieliśmy iść do sądu jak nie będzie odzewu. 

Radny Ignacy Janczuk- te pismo generuje pewien tok postępowania i co pan dalej zrobił po 

tym piśmie? Proszę mi przedstawić. 

 Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- a co pan proponuje? 

Radny Ignacy Janczuk- ja nic nie proponuje, bo od propozycji to jest pan, proszę, co pan 

zrobił? Nie, ja pytam, co pan zrobił? Konkretne słowo. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- proszę pana pisałem pisma luty, marzec, 

kwiecień, była uchwała rady, żeby wójt wystąpił o zwrot i będzie opinia. Wystąpiliśmy tak jak 

pani skarbnik potwierdzi półtora miesiąca temu. Następne działanie pójdzie zaraz kolejne 

pismo, a może już poszło i następne będzie wezwanie już sądowe wykonane przez 

kancelarię prawną. 

Radny Mateusz Leszczyński- czyli jeszcze ile tych pism? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- dwa pisma. 

Radny Mateusz Leszczyński- w ciągu jakiego czasu? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- na przestrzeni gdzieś tak półtora miesiąca, 

żeby dać stronie miesiąc, czy trzy tygodnie na zajęcie stanowiska. 

Radny Ignacy Janczuk- także ja proszę o wgląd jeszcze dzisiaj do ostatniego pisma, które 

zostało wysłane, ja proszę o wgląd do pisma nawet dzisiaj. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- ale nie teraz. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- proszę skserować, to u pani skarbnik jest, bo 

było podpisywane. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- dobrze, to później. 
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Radny Ignacy Janczuk- następna sprawa, chciałbym jeszcze jak jestem przy głosie żeby się 

nie rozdrabniać, chciałbym się zapytać czy nastąpiła kontrola RIO w naszej gminie? Do tej 

pory, czy jest zawnioskowana jakaś tam kontrola? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- w jakim sensie? Bo nie wiem. 

Radny Ignacy Janczuk- no chodzi o kontrole RIO, bo my otrzymaliśmy pismo że do III 

kwartału nastąpi kontrola tej naszej sprawy o którą tutaj się prowadzimy, czy była ta 

kontrola? I czy jest planowana? Coś Państwu jest wiadomo czy nie? 

Radny Mateusz Leszczyński- dostałem pismo z RIO, że będzie w trzecim kwartale. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- nie było. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- była kontrola? Proste pytanie 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- nie było. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- informacji żadnej nie ma na ten temat. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- nie ma. 

Radny Ignacy Janczuk- to ja pozwolę sobie odczytać pismo, które złożyliśmy na początku 

roku o tych nieprawidłowościach, o którym mówiliśmy wcześniej i otrzymaliśmy taką 

odpowiedź: „ Uprzejmie informuję, że w związku z pismem z dnia 29.02.2016 r. sygnowanym 

przez pana oraz grupę radnych zarządziłem przeprowadzenie kontroli problemowych w 

gminie Stara Kornica. Wstępna kontrola zaplanowana jest na III kwartał bieżącego roku”. 

Czyli kwartał minął, ale to było pół roku, czyli skoro nie doczekaliśmy, zostaliśmy bardzo 

zlekceważeni przez RIO i ja przygotowałem dzisiaj pismo, bo skoro dzisiaj mija już ten 

ostatni dzień kiedy miało się to dokonać, a więc uważam, że dziś powinniśmy odnowić naszą 

korespondencję z RIO i chciałbym tu odczytać radnym to co napisałem i proszę o podpisanie 

tego i wyślemy to. Bo ta sprawa się zakończyć musi kiedyś. „ Radni Gminy Stara Kornica, 

RIO w Warszawie i Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w Warszawie. Nawiązując 

do naszego pisma z dnia  29.02.2016r. i Państwa odpowiedzi z dnia 01.04.2016r. chcemy 

wyrazić swoje zaniepokojenie i rozczarowanie postępowaniem RIO w Warszawie w tej 

sprawie. Chcemy zauważyć, że dzisiaj tzn. 30.09.2016 r. mija ostatni dzień III kwartału, w 

którym miała się odbyć kontrola, a tu cisza jak po śmierci organisty. Cierpliwie czekaliśmy 

około pół roku na reakcję RIO w sprawie wydatkowania ok. 80.000,00 zł niezgodnie z 

prawem przez Wójta Gminy Stara Kornica Kazimierza Hawryluka i odnosimy wrażenie jakby 

nikomu oprócz nas nie zależało na wyjaśnieniu tej bulwersującej sprawy. Ponieważ zgodnie 

z najważniejszym aktem prawnym prawa miejscowego tj. uchwałą budżetową z 2015r. i 

regulaminem wynagradzania, wójt nie miał prawa wydać na nagrody takich pieniędzy bez 

zmian w uchwale. Dlatego prosimy o wyjaśnienie tak opieszałego postępowania wręcz 

lekceważącego nas w tak ważnej sprawie  przez instytucje państwa, która powinna stać na 

straży racjonalnego i zgodnego z prawem wydawania pieniędzy publicznych. Sprawa 

dotyczy 2015 r., a niedługo zakończy się rok 2016 r. Prosimy o niezwłoczną reakcję w tej 

sprawie.” I proszę bardzo jeśli radni nie mają jakiś uwag czy zmian do tego pisma, będę 

prosił abyśmy to podpisali i wysłali jeszcze raz. 

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

bardzo. 
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Radna Ewa Szydłowska- ja w związku z tymi naszymi pomysłami, projektami na przyszły rok 

budżetowy, bo zostało złożone, zostały odczytane i chciałabym usłyszeć co będzie dalej, 

panie wójcie? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- zostaną, że tak powiem rozpatrzone. Pani 

skarbnik w międzyczasie projekt budżetu do RIO, przekazać radzie i będą sukcesywnie 

uwzględniane tak na ile, że tak powiem środki, którymi gmina dysponuje można uwzględnić 

te zadania. 

Radna Ewa Szydłowska- czy to będzie z każdej miejscowości? Jak pan to widzi? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- nie wiem proszę panią w tej chwili. Nie 

myślałem jaka to będzie procedura, jakie środki trzeba na to zabezpieczyć i jakie środki 

trzeba zabezpieczyć żeby uzyskać kolejne pieniądze z zewnątrz. Środki zabezpieczyć na 

zadania, które składaliśmy i są już w programie, także jest ileś tam niewiadomych. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- zależy od kosztu danego wniosku. 

Radny Mateusz Leszczyński- ja bym proponował, żeby zrobić pierwszy ten projekt, które się 

powtarzają u większości radnych, w pierwszej kolejności. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, to trzeba znać też jaka 

zostanie nadwyżka do rozdysponowania. 

Radna Ewa Szydłowska- a można by było się pokusić tak jak rozmaimy tutaj z panią Halinką 

o te że przynajmniej jeden z każdej miejscowości? 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- wtedy by było sprawiedliwie. 

Radna Halina Bardadin- żeby było sprawiedliwie, no jakieś kryterium trzeba przyjąć. Tak jak 

tutaj pan Mateusz zauważył niektóre wnioski przez kilka lat nie są realizowane.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- tak jak rozmawialiśmy, to jeszcze z tych 

wniosków, bo tak część nowe na 2017, ale mamy niezrealizowane w 2016 jeszcze, pogoda 

jest jeszcze jaka jest, piękna. Jeszcze w tym roku może nie wszystkie, ale dużo z tych 

wniosków można zrealizować. 

Radny Mateusz Leszczyński- bardzo dużo. 

Radna Halina Bardadin- chociażby wysypanie tych dróg gminnych czy polnych żwirem. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- jeżeli wójt się z jakąkolwiek żwirownią 

skontaktuje, z dobrym żwirem, to przy takiej ilości każdy bardzo chętnie się zgodzi, bo 

rozmowa z wójtem to jest kwestia iluś tam samochodów, a nie dwóch, czy trzech. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- bo wtedy inne koszty przy 20, można się 

targować. 

Radna Halina Bardadin- no tak, ale żeby się nie powtarzały ciągle te same wnioski  

niezrealizowane. 

Radna Ewa Szydłowska- to ja skałda wniosek żeby wrócić do tych wniosków przy projekcie 

budżetu. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- znaczy tak, pan wójt będzie konstruował 

budżet, a nam przedstawi, żeby układając ten budżet wziął pod uwagę wnioski radnych. 

Radna Halina Bardadin- bo składanie wniosków czemuś służy skoro coś i składamy wnioski 

na dany rok, to chyba po to je składamy, żeby były uwzględnione w budżecie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- a wysypanie dróg publicznych żwirem to nie 

jest żadna filozofia. 

Radna Halina Bardadin- bo w przeciwnym razie mija się z celem składanie takich wniosków.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- bo jak się wnioskuje o jakąś rzecz sześć czy 

ileś lat  

Radna Halina Bardadin – i nic nie jest zrealizowane.  

Radny Mateusz Leszczyński- jak będziemy tworzyć budżet to żeby było zawarte z każdej 

wioski po jednym. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- to właśnie o tym mówimy. 

Radna Halina Bardadin- o tym mówimy, żeby pan wójt wziął pod uwagę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- pan Staniszewski proszę bardzo. 

Pan Gerard Staniszewski- jeśli można takie pytanie budżetowo-administracyjne. Nasz 

budżet gminy w jakim przedziale innych gmin się kształtuje? Czy jesteśmy średnią, że tak 

powiem gminą czy większą? Tak informacyjnie. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- powiem panu tak, nie wiem czy dobrze pani 

skarbnik jak coś to pani poprawi. 

Pan Gerard Staniszewski- w okolicy. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- na pewno największy budżet ma na naszym 

terenie Urząd Miasta i Gminy Łosice, Sarnaki też są jeżeli chodzi o budżet większe, bo oni 

mają nawet wyższy współczynnik. 

Pan Gerard Staniszewski- Leśna, Konstantynów. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- my jesteśmy jeżeli chodzi o budżet zbliżeni 

do takich gmina jak Platerów, Huszlew, Olszanka. 

Pan Gerard Staniszewski- drugie pytanie, jaki jest udział środków wydawanych na 

funkcjonowanie administracji gminy w budżecie? Jaki procent? Łączy się to z pytaniem, że 

na zebraniach wyborczych była mowa i no niestety mam taką pamięć, że być może wójt 

zajmie się restrukturyzacją gminy, Urzędu Gminy, nie mówiąc tu o jakiś tam drastycznych 

zwolnieniach, czy cokolwiek, ale to się łączy z budżetem, z kosztami, z zaoszczędzeniem 

jakiś pieniędzy na te cele, które nie są tak jak to się słyszy realizowane. Więc, jaki to jest 

powiedzmy procent i myślę że to jest istotne, natomiast czy może wójt powiedzieć ile to 

kosztuje? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- pani Gerardzie ja powiem panu tak, jeżeli 

chodzi o nasz budżet to bez inwestycji mamy około 16.000.000,00 zł, czyli na administrację 

wydajemy około w granicach  2.500.000,00 zł, czyli to jest 
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Radna Ewa Szydłowska- nie absolutnie. 

Radna Halina Bardadin- nie panie wójcie. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, ale co Państwo chcą 

uzyskać, panie Gerardzie? Mówimy tylko o kosztach funkcjonowania Urzędu Gminy, czyli 

bez swoich jednostek, bez swoich grup 

Pan Gerard Staniszewski- ale to też wchodzi w grę, po prostu ile jest tych kosztów takiej 

administracji szerszej, czy mniejszej w budżecie gminy, bo to rzutuje na to co możemy 

zrobić, żeby nie odkładać na lata. Nie inwestycyjny to będzie wydzielony, ale natomiast 

kwestia jaki jest to udział w lewej kieszeni i co wydajemy z prawej, i następna sprawa 

również to się łączy z jakąś restrukturyzacją, logiczną restrukturyzacją urzędu. Jest przecież 

elektronika szeroko wprowadzona, żeby nie latać z piętra na piętro i kwitki zbierać na opłatę  

wodę itd. Także nie mówię, nie mam tu żadnych intencji żeby po postu przeprowadzać jakieś 

cięcia nazwijmy czy zwolnienia tylko tak, to starać się restrukturyzować w sprawie też z 

kosztami związanymi żeby naprawdę było to pomocne w realizacji tych wszystkich wniosków 

letnich, nazwijmy to. I kolejna sprawa to jest czy będzie robiony chodnik na cmentarz? 

Krótkie pytanie. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- tak, na 1000%. 

Pan Gerard Staniszewski- czy oświetlenie w Starej Kornicy, bo oświetlenie wieczorem 

wjeżdżając jesteśmy taką „czarną dziurą”, jak wjeżdżamy do Kornicy co 3-4 zrobić nawet 

lampę, ale żeby była jakoś ta droga oświetlona, latają psy, no różne zwierzęta. I ostatnie 

pytanie czy coś pan wójt zamierza żeby pozbyć się z tych studzienkowych ciągów 

kanalizacyjnych zapachu, które niestety się wydzielają na naszą Starą Kornicę? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, jest sprawa udział 

kosztów, tylko żebyście Państwo zrozumieli, to się może układać w różnych relacjach, ale 

powiem Państwu krótko, koszty Urzędu Gminy, pani skarbnik poprawi, czy mamy na myśl 

całe biuro, ponieważ grupa to jest i tak w innym paragrafie, tak? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- grupa, wynagrodzenie sołtysów i wszystkich. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, czyli reasumując jeżeli 

mamy plan 17.974,00 zł, to na utrzymanie wydajemy w planie 2.500.000,00zł, utrzymanie to 

jest wynagrodzenia, to są materiały, papiery, energia, prąd tutaj Szanowni Państwo jest też 

obsługa naszej oczyszczalni ścieków i ujęć wody, tak? 

Radny Mateusz Leszczyński- pytanie, ile z roku na rok wzrasta utrzymanie administracji 

publicznej? Bo z roku na rok ona rośnie, chodzi mi o kwotę. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- sprawdzę. 

Radny Mateusz Leszczyński- mi wystarczy z ostatnich pięciu lat, będzie wiadomo ile rocznie. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- na następną sesję. 

Radny Mateusz Leszczyński- dobrze, bo z tego co wiem to powinno maleć, a nie iść w górę.  

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- dobrze, nie będziemy rozmawiać, bo trzeba 

wziąć cyfry złożyć i wtedy będziemy wiedzieli jaka korelacja i jak to idzie. 
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Pan Gerard Staniszewski- proszę na spokojnie bo to nie chodzi o to żeby teraz to 

rozstrzygać, proszę na spokojnie to obliczyć, wszyscy chętnie to na pewno zobaczymy, a i 

myślę że na pewno będziemy nad tym rozważać dalej. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- tak, panie Gerardzie mówił pan jeszcze o 

automatyzacji i informatyzacji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- czy jeszcze jakieś? Już, odpowiedział pan 

wójt? 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- nie, jeszcze na temat informatyzacji urzędu, 

tak powiem program jest wdrożony, też jakimiś krokami jak czas pozwala chcemy uruchomić  

na poziomie gminnym, bo to jest robione przez marszałka w ramach, powiem skrótowo,      

e-PUAP, żeby jak najwięcej mieszkańcy mogli załatwić spraw właśnie zdalnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- proszę bardzo. 

Radny Piotr Niedźwiedziuk- ja w imieniu swoim i mieszkańców chciałbym podziękować dla 

wójta, dla radnych za tak piękna drogę jaka powstała, mimo że powiatowa, powstała w 

Kobylanach. Także świetna droga, dziękuję. Dla pana wójta, mimo, że był trochę przeciwny, 

prowadził i serdecznie dziękuje.  

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- no jeszcze jest chodnik robiony przy szkole, 

tak panie Piotrze? Opaska i chodnik przy szkole są wykonane? 

Radny Piotr Niedźwiedziuk- tak. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- właśnie panie Gerardzie słusznie mamy ten 

dylemat i trzeba by było pewnie wziąć fachowca żeby na ten temat się wypowiedział, ale 

moim zdaniem Szanowni Państwo jest to efekt taki, że sieć jest długa, rury są zagłębione 

troszeczkę więcej, mniej, a u nas układ jest taki, że kanalizacją ściekową 24 na dobę nie 

płyną ścieki. U nas ścieki płyną Szanowni Państwo nad ranem i wieczorami i stąd nawet jak 

są awarie przepompowni i inne rzeczy to, to się dzieje w tych porach dnia. A w nocy 

praktycznie nie ma przepływu ścieków, a one w tych terenach zagłębionych, czy nawet w 

studniach tych przepompowniach czekają, aż się nazbiera określony poziom, wzrośnie nie 

pamiętam 3-4m. pojemność jest, tam też latem zachodzi proces. 

Pan Gerard Staniszewski- jakoś chemicznie nie można? Dodać coś do tych ciągów, żeby te 

złogi 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- tutaj nie ma w tej chwili, przy tej naszej 

technologii, nie ma nic takiego, żeby proszę pana dodawać w sieć. Rzecz jest następująca, 

może to by wie pan co, poprawiło jeżeli byśmy zrobili na sieci kanalik wentylacyjny, no one 

powinny być w terenie zabudowanym. 

Pan Gerard Staniszewski- może zacznijmy od tego żeby nie przedłużać dyskusji. Ostatnia 

sprawa, oczywiście ja chcę zadeklarować, że przy tych wszystkich sprawach młodzieżowych 

chętnie służę pomocą na ile będę mógł itd. w sensie jakiegoś pilotażu czy konsultacji, 

pomocy tak jak to było z gitarą i fotografią, dziękuję. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- a jeszcze wracając, dwie uwagi Szanowni 

Państwo, tak my wydajemy rocznie, że tak powiem, mamy budżet po stronie wydatków 

ponad 20-25 milionów, a to dlatego jest w stosunku do naszych dochodów, bo to są zadania 
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robione zawsze z udziałem dotacji. Tak jak tutaj radny Ignacy Janczuk mówił, dla 

przypomnienia, 26 projektów zrobiliśmy z różnych działań i na ponad 17.000.000,00zł. 

Szanowni Państwo na dzień dzisiejszy gmina ma też nadwyżkę, tak jak było w 

sprawozdaniu, bo Państwo to czytaliście i ma zero zadłużenia, a drogi robiliśmy sami i z 

powiatem, to też już od dziesiątki kilometrów liczyłem i podawałem Państwu w 

sprawozdaniu. 

Radny Mateusz Leszczyński- ja mam jeszcze pytanie, chciałbym jeszcze wójta zapytać w 

sprawie tej wody, żeby wójt się dowiedział o tym urządzeniu co Ignacy mówił, zobaczyć 

kosztorys, zobaczyć ile to kosztuje. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- proszę pana, idąc dalej każe pracownikom, a 

jak nie to sam, dojdę jaka firma ma i może się zgodzą wynajmę za niższe pieniądze niż 

kupując. 

Radny Mateusz Leszczyński- dobrze, chciałbym, aby to było jak najszybciej. 

Radny Ignacy Janczuk- ja podpowiem jeszcze coś dla pana wójta tak gratis jakby to 

powiedzieć, można porozmawiać na gminie Huszlew jak uporządkowali wodociągi. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- rozmawiałem. 

Radny Ignacy Janczuk- i w końcu tą sprawę unormować. 

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk- a jaki ma niedobór Huszlew? 

Pan Gerard Staniszewski- i to są ogromne fundusze. 

Radny Ignacy Janczuk- i jest w miarę uporządkowana sprawa. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska- dziękuję bardzo. 

Radny Ignacy Janczuk- ja chcę żeby pan wójt te pismo, już teraz mamy troszkę czasu, 

ostatnie pismo wysłane do powiatu. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska 

zamknęła obrady sesji o godzinie 12:10. 

 

Protokołowała        Przewodniczyła 

Marzena Gromysz        Elwira Hulińska 
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