
Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 

PROTOKÓŁ NR XXVI/2016 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 4 maja 2016 r.       

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Haliny Bardadin- 

Wiceprzewodniczącej Rady Gminy. 

Obrady rozpoczęły się o godzinie  09: 00. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - otworzyła obrady XXVI sesji, powitała 
panią skarbnik, pana wójta, radnych. Stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż w sesji 
uczestniczy 13 radnych. Nieobecna Pani Elwira Hulińska – nieobecność usprawiedliwiona 
oraz Pani Zofia Marczuk – nieobecność usprawiedliwiona. W załączeniu lista obecności 
radnych.  

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów Nr XXIII, XXV. 

4. Sprawozdanie  Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

5. Wyrażenie opinii Rady Gminy w sprawie zakresu planowanej głębokiej modernizacji 
ZPPO. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

- zmiany w budżecie gminy na 2016 r. 

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” porządkiem obrad.  

Ad.pkt.3.p.p. Przyjęcie protokołów Nr XXIII, XXV. 

Wszyscy radni byli „za” przyjęciem protokołów Nr XXIII, XXV. 

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

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowna Rado, tak jak były komisje, pracujemy w tej 
chwili nad opracowaniem wniosków, dokumentacji odnośnie programowania 2014-2020. 
Byłem Szanowni Państwo na spotkaniu w Siedlcach na temat podziału województwa 
mazowieckiego, ale to przy innej okazji powiem, jakie tam były powody i co było. Złożyłem 
wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej na dotacje dla naszych placówek oświatowych 
w roku 2016. Szanowni Państwo dzisiaj mamy audyt, się zaczyna, przed trzy dni będzie 
trwała kontrola w ramach projektu transgranicznego. Myślę, że on będzie pozytywny, 
ponieważ zgodnie z zapowiedzią i pismem, które przysłali podlegają weryfikacji praktycznej, 
że tak powiem, rzeczowe zakupy plus sprawy formalno- finansowe, dokumentacja 
finansowo- księgowa. To jest audyt zewnętrzny przez jednostkę dotującą. Wcześniej w 
ramach tego programu mieliśmy audyty wewnętrzne, które też, każdy audyt nasza gmina 
jako partner przeszła ocenę pozytywną, to wszystko, dziękuję. 
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Ad.pkt.5.p.p. Wyrażenie opinii Rady Gminy w sprawie zakresu planowanej głębokiej 
modernizacji ZPPO. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin odczytała pismo z dnia 29.04.2016 r. 
skierowane do Przewodniczącej Rady Gminy Elwiry Hulińskiej w sprawie zwołania w trybie 
nadzwyczajnym Komisji Budżetu i Finansów z proponowanymi punktami posiedzenia. Pismo 
stanowi załącznik do protokołu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin – punkt drugi. Nie było go w porządku 
obrad, więc myślę, że zajmiemy się tylko tym 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w sprawach różnych, tak. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin – zajmiemy się tym, które mamy 
odnośnie tej modernizacji. Punkt drugi z tego pisma, ustalenie terminu szkolenia dla 
Radnych Gminy Stara Kornica w zakresie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego, 
które zostanie przeprowadzone przez przedstawicieli RIO i zapoznanie Rady Gminy                       
z obowiązującymi terminami dotyczącymi planowania i rozliczania funduszu sołeckiego. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – załączyłem Państwu odnośnie tego pisma od wojewody 
jakie są harmonogramy i terminy składania funduszu sołeckiego, miało to być skserowane 
Państwu, żebyście wiedzieli.  

Radny Ignacy Janczuk – to bardziej do sołtysów z tym trzeba. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin – tutaj jest pismo dołączone do tego co 
przeczytałam od pana wójta z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 
12 lutego 2016 r. w sprawie wniosków dotyczących planowania i rozliczania funduszu 
sołeckiego. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Ignacy Janczuk – czym my się zajmujemy w tej chwili. Nie powinniśmy tego 
wprowadzić, bo czas. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin – czyli odkładamy, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – skserować i dać informację dla radnych.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin – dobrze. Więc te dwa punkty zostawimy 
na późniejszy termin. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu: „Wyrażenie opinii Rady 
Gminy w sprawie zakresu planowanej głębokiej modernizacji ZPPO”. 

Radna Ewa Szydłowska - ja zadam pytanie, panie wójcie, pan już wie jaka będzie opinia 
skoro pojawiła się na stronie podlasie24.pl informacja, że gmina stara się o dofinansowanie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, na jakich to jest warunkach, tak jak było to 
dyskutowane na komisji, jaki jest ewentualnie koszt, tak jak Państwo rozmawialiście na 
komisji, że gdyby robić prace niezbędne, to one kosztowałyby około 1.800.000,00 zł. 

Radna Ewa Szydłowska - panie wójcie nie omieszkał pan już skrytykować radnych, którzy 
się po prostu zastanawiali, bo jak jest dyskusja, to są wtedy tylko optymalne decyzje 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to jest tylko informacja o czym rozmawiano. 

Radna Ewa Szydłowska - więc panie wójcie, proszę mi przedstawić ile kosztuje promocja, 
przedstawić umowę z podlasie24 i ile rocznie płacimy dla tego portalu. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - dobrze, takie informacje przygotujemy, damy, jak jest 
opłata za promocję gminy w ramach informacji w Radiu Katolickim. 

Radna Ewa Szydłowska - i umowę. Nie wiem, czy nie powinno być, że to jest tekst 
sponsorowany umieszczony, bo my nie mamy wpływu, żeby zawrzeć to co my mamy, jakie 
uwagi, tylko to co wójt powie, czyli to jest subiektywne, takie opinie. To są subiektywne 
opinie wójta. I nie powinno to być przed komisją. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to są informacje z komisji, przygotowane, które 
rozmawiałem 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - proszę bardzo jeżeli Państwo zabierają 
głos proszę pojedynczo. 

Radna Ewa Szydłowska - jeszcze kolejny temat przed wyrażeniem opinii, proszę nas 
poinformować, gdzie pan znalazł pana Walaszka Sławomira, jak to się odbyło? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - pan Walaszek i ta firma, tak jak Państwu mówiłem na 
komisji, wtedy, kiedy robiliśmy dla mieszkańców 100 instalacji solarów w 2015r., właśnie ten 
pan Walaszek 

Radna Ewa Szydłowska - panie wójcie, to proszę nam przedstawić, tutaj mam, nie wiem czy 
mam podać sygnatury sprawy, gdzie znalazłam informację o wyniku postępowania 
ofertowego, to sporządziła pani Magdalena Terlikowska 4 stycznia. 4 stycznia pierwszy dzień 
roboczy roku i to było opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz audytu 
energetycznego dla zadania pod nazwą „Przebudowa polegająca na modernizacji budynków 
użyteczności publicznej obejmująca głęboką modernizację itd.” Proszę pana, proszę nam 
przedstawić gdzie było ogłoszenie o zamówieniu, jakie były kryteria i przede wszystkim 
dokumenty nam przedstawić, dlaczego to w ogóle nie jest w internecie, na stronie gminy jest 
to nie do znalezienia, dopiero w wyszukiwarce google dowiadujemy się, że było 
postępowanie ofertowe przeprowadzone, dlaczego? Dlaczego wójt nie poinformował nas o 
tym, to jest 4 styczeń, ja mam tutaj wyciągi z protokołów, co wójt mówił na temat i wójt nam 
mówił niewiele. Proszę Państwa radnych ja chce przez to powiedzieć, że my nie wiemy czy 
ten projekt jest dobry, czy zły. Wójt już sam podjął decyzję. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, ja nic nie podjąłem 

Radna Ewa Szydłowska - panie wójcie, proszę przynieść postępowanie, zapytania ofertowe, 
jakie punkty, kto uczestniczył w komisji, może komisja była nagrywana, nie? Nie była, 
odsłuchamy, proszę przynieść skoro jest informacja o wyniku, i dlaczego to nie jest w 
zakładce, to w ogóle, czy ktoś z Państwa radnych wiedział o tym przeglądając, przecież to 
jest od stycznia. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, wówczas kiedy rada uchwaliła 

Radna Ewa Szydłowska - proszę przynieść dokumenty. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zabezpieczenie środków w budżecie na przygotowanie 
właśnie dokumentacji projektowej, dotyczącej termomodernizacji placówki oświatowej ZPPO 
w Kornicy pracownicy, że tak powiem, tak jak prawo mówi dokonali rozeznania rynku i 
wyboru, że tak powiem firmy, która 

Radna Ewa Szydłowska - nie panie wójcie, bo my pieniądze zabezpieczyliśmy 12 stycznia, 
są na to protokoły, a to jest 4 styczeń, czyli oferta, podejrzewam, że w dokumentach jest 
kiedy i do kiedy trzeba było złożyć ofertę 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak 

Radna Ewa Szydłowska - proszę przynieść te dokumenty, zapoznamy się i dlaczego pan 
nam nie powiedział o tym.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, nie to ja Państwu odpowiem 

Radna Ewa Szydłowska - no dlaczego pan nie powiedział o tym? I nie było na stronie 
internetowej 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - zapytanie musiało być, nie wiem w jakiej formie robili 
zgodnie z prawem, w związku z tym, że pierwszy termin naboru wniosków był do początku 
lutego 

Radny Mateusz Leszczyński - ale od kiedy, od początku lutego? Od kiedy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę? 

Radny Mateusz Leszczyński - od kiedy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - ogłoszony był nabór? 
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Radny Mateusz Leszczyński - tak 

Radna Ewa Szydłowska - wójt podjął kroki, jeszcze zanim z nami porozmawiał 

Radny Mateusz Leszczyński - 4 stycznia, bo wójt powiedział wcześniej, więc jak to jest 
możliwe?  

Radna Ewa Szydłowska -  jeszcze chcę powiedzieć, że ten projektant działa od 2015 r., 
firma jest 

Radny Mateusz Leszczyński - firma „krzak” 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - jeszcze raz pani Ewo, może pani 
powtórzyć? 

Radna Ewa Szydłowska - firma działa od 2015 r. i jest jednoosobowa 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - końca? 

Radna Ewa Szydłowska - nie wiem dokładnie jaka data, jednoosobowa 

Radny Mateusz Leszczyński – przetarg ogłoszony dzisiaj i jutro rozstrzygnięty.  

Radna Ewa Szydłowska - my nie wiemy proszę Państwa, czy ten projekt jest dobry, 
projektant raz mówi 700, a raptem spada do 

Radny Mateusz Leszczyński - 400 

Radna Ewa Szydłowska - do 300-400 

Radny Mateusz Leszczyński - tak bo 300.000,00 zł chodzi po drodze, tak wirtualnie. 

Radna Ewa Szydłowska - poczekajmy, zobaczymy co 

Radny Ignacy Janczuk -  z kosztorysu tych prac i z wypowiedzi tego pana na prawdę mało 
wynika, on nie był w stanie konkretnej odpowiedzi nam udzielić. 

Radna Ewa Szydłowska – i proszę możemy zobaczyć, to jest informacja, mimo tego, że tego 
nie ma na stronie internetowej i to jeszcze w google wpisałam i to sporządziła pani 
Magdalena Terlikowska. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - ja przepraszam, rozdamy, macie Państwo sprawozdania 
opisowe łącznie z tabelami, chcemy rozdać jeszcze bilanse, żeby jak będą komisje, nie wiem 
kiedy odbędą się komisje sprawozdawcze, żebyście Państwo zapoznali się z tymi 
materiałami, jeżeli będą jakieś pytania, na tych komisjach, to będę odpowiadać, to są do tych 
materiałów, które otrzymaliście 30 stycznia, bilans robimy do 30 kwietnia, zdajemy do 
Regionalnej Izby i macie Państwo już materiały, żeby dodatkowo nie wysyłać i nie ponosić 
kosztów. 

Radny Ignacy Janczuk- jeśli jeszcze można, nie ma pana wójta, chciałbym w międzyczasie 
spytać, czy pani Aniu wpłynęła już opinia RIO, bo już jest maj. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - ja nie mam jeszcze. 

Radny Mateusz Leszczyński – są wysyłane informacje. 

Radny Ignacy Janczuk - nie my mówimy o opinii, to jest co innego. Jeszcze tutaj nie wiem 
czy zwróciliście uwagę jest montaż, istniejące okna w ramach PCV i to są spore sumy w 
sumie na te nawiewniki wszędzie, ja nie wiem czy to w każdym oknie 

Radny Mateusz Leszczyński - dziury w ścianach zostają 

Radny Ignacy Janczuk - nie wiem czy to jest potrzebne. 

Radny Łukasz Kalużny - może to i jest potrzebne. 

Radny Ignacy Janczuk- ja myślę, że nie w każdym oknie, to na pewno. 

Radny Łukasz Kalużny - ale jest takie coś, że się robi nad oknem, taką kratkę, że ta kratka w 
jedną stronę działa. 
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Radny Leszek Muszyński - mi się wydaje, że nie możemy technicznie podchodzić do tematu, 
mi się wydaję, że wie co napisać 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - ale proszę o ciszę. 

Radny Ignacy Janczuk - my się na wszystkim Leszek znamy 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - proszę troszeczkę ciszej. 

Radny Leszek Muszyński – sprawy technicznie nie są dla nas 

Radna Ewa Szydłowska – to dlaczego nie została przedstawiona alternatywa skoro my się 
nie znamy na sprawach technicznych, tylko z jednej strony 

Radny Leszek Muszyński – ale mamy cały projekt 

Radna Ewa Szydłowska - ale przez pana, który nam przedstawił ofertę nie wiedząc ile ta 
dokumentacja ma kosztować i to nie powinno być przede wszystkim w tym systemie 
zaprojektuj i  wybuduj, gdzie jest koszt montażu, dokumentacja i koszty materiałowe razem  

Radny Mateusz Leszczyński - to powinno  być oddzielnie, a nie wszystko razem.  

Radna Ewa Szydłowska- to na tej podstawie panie Leszku, bo tak samo jak i my nie wie pan. 

Radny Stanisław Wielgórski - nie wiadomo czy będzie 300.000,00 zł, czy 600.000,00zł 

Radny Mateusz Leszczyński - czemu materiał oddzielnie wyliczony, a robota oddzielnie. 

Radny Ignacy Janczuk- tak nie może być, przecież to powinno być wszystko jasne. 

Radny Mateusz Leszczyński - ile materiał, ile robota. 

Radny Ignacy Janczuk - projekt inwestorski tyle, to tyle, to tyle, a nie od razu stówę obniża 

Radna Ewa Szydłowska - panie Leszku, ale o to chodzi, żebyśmy my to zrozumieli, a nie 
przedstawia nam „czarną magię”. 

Radny Stanisław Wielgórski - ale 100.000,00 zł nam obniżyć, to jest 100.000,00 zł. 

Radny Ignacy Janczuk – nie wiem czy przejrzałeś sobie m² okna ile kosztuje. 

Radny Mateusz Leszczyński - 850zł metr okna. 

Radny Ignacy Janczuk – nie, 790 zł to wychodzi takie przeciętne okno takie w domu, to 
wychodzi 2.000,00zł, przecież to kosztuje pół pieniędzy 

Radna Ewa Szydłowska - to powinno być tak nam przedstawione żebyśmy podjęli decyzję. 

Radny Mateusz Leszczyński - to jest pół pieniędzy z materiałem 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - proszę Państwa, proszę o uwagę, 
ogłaszam przerwę w związku z tym, że pan wójt poszedł po dokumenty. 

PRZEWRWA 

PO PRZERWIE  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - wznawiam obrady sesji. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - proszę pani Irena 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - w kwestii przedstawienia tego o czym 
pani Ewa poruszała 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - było zapytanie odnośnie 

Radna Ewa Szydłowska - gdzie było zapytanie umieszone? 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - zapytanie w temacie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - głębokiej termomodernizacji 

Radna Ewa Szydłowska - w temacie sprawy BUZ.271.1.82.2015 
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Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - wiĘc, zapytanie ofertowe było, to dotyczyło 
opracowania programu funkcjonalno - użytkowego oraz audytu energetycznego na zadania 
pod nazwą „Przebudowa polegająca na modernizacji budynków użyteczności publicznej 
obejmująca głęboką modernizację energetyczną budynku, gimnazjum z salą gimnastyczną, 
szkoły podstawowej i przedszkola z budynkiem żywieniowym wchodzącym w skład ZPPO 
im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy” to było na stronie internetowej i było 
skierowane bezpośrednio do oferentów. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin – z jakiego dnia pani Irenko, można 
wiedzieć? 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - to jest z 28 grudnia zapytanie 2015 r. 

Radna Ewa Szydłowska - 28 grudnia, ja nie znalazłam tego na stronie internetowej 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - to znaczy to nie ma obowiązku, bo jeśli została 
sprawa rozpatrzona, umowa zawarta, to nie ma obowiązku, żeby to było 

Radna Ewa Szydłowska- jak to? To umowa został zawarta? 

Radny Mateusz Leszczyński- z kim? 

Radna Ewa Szydłowska- może nam pani przedstawić  

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - nie no jest taka procedura, że zamieszczamy 
zapytanie ofertowe 

Radna Ewa Szydłowska- gdzie zamieszczacie? 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - na stronie internetowej 

Radny Mateusz Leszczyński- nie ma jej tam 

Radna Ewa Szydłowska- nie ma 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - ale było pewien czas, no jest po prostu 
zamieszczane 

Radny Łukasz Kalużny - ale w archiwum zawsze pozostaje ślad.  

Radny Mateusz Leszczyński- tam nie ma. 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - no nie, no my mamy wydruk, jeśli Państwo 
chcecie zobaczyć my mamy w aktach sprawy, że zostało opublikowane. 

Radna Ewa Szydłowska- nikt z radnych nie widział. 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - no to po prostu 

Radna Ewa Szydłowska- proszę pokazać nam zapytanie ofertowe. 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - no w porządku my mamy to zamieszczone i nie 
ma obowiązku, żeby to było, po prostu tych zapytań jest dość dużo. 

Radna Ewa Szydłowska- i jak oferenci znajdują takie zapytanie? 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - no jest wywieszone na czas do momentu złożenia 
oferty, oferty były, termin składania ofert był wyznaczony na dzień 4 stycznia 

Radny Mateusz Leszczyński- do 4 stycznia? 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - tak, bo to był bardzo krótki termin. 

Radny Mateusz Leszczyński - a jak powinno być w rzeczywistości, ile powinno być oferta na 
stronie? 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - to nie ma reguły. 

Radny Mateusz Leszczyński - ale pani Ireno to jest tydzień czasu. 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - ale tydzień, bo to był taki czas 
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Radna Ewa Szydłowska- możemy zobaczyć zapytanie ofertowe? 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - tak, proszę bardzo, oczywiście, bo był krótki 
nabór i był bardzo krótki czas do realizacji tego opracowania, więc to wiązało się z 
przygotowaniem wniosku 

Radny Mateusz Leszczyński- a ilu oferentów się zgłosiło? 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - zaraz zobaczymy, chyba 3, bo ja tylko wzięłam 
same zapytanie. Trzech oferentów się zgłosiło, przyniosę wydruk ze strony internetowej, bo 
to jest potwierdzenie, że zostało opublikowane.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przedmiotem zapytania ofertowego było przygotowanie 
programu funkcjonalno – użytkowego. 

Radna Ewa Szydłowska- panie wójcie, dlaczego pan nas nie poinformował, że pan zapytanie 
ofertowe umieścił na stronie internetowej? 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - ale drodzy Państwo, bo chyba się zapędzamy w 
jakiś inny temat, to jest zgodnie z uchwałą, która Państwo przyjęli. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- ale zaraz, zaraz, pani Irenko zgodnie z 
uchwałą jaką? 

Radna Ewa Szydłowska - jaką uchwałą przyjęliśmy? 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - jest wprowadzone 

Radna Ewa Szydłowska - ale jaką uchwałą, dotyczącą czego? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - jaką uchwałą? 

Radny Ignacy Janczuk - z którego dnia? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- na czas 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - jest tak, że 

Radna Ewa Szydłowska - jaką uchwałę? 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - już chwilę 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- na czas podpisania umowy nie mogę podpisać umowy z 
firmą wyłonioną w drodze zapytania umowy, jeżeli nie ma zapisanych środków w budżecie 

Radna Ewa Szydłowska- ale jest 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak stanowi prawo 

Radna Ewa Szydłowska- protokół, że my te środki zabezpieczyliśmy 12 stycznia. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - no i bardzo dobrze. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ale umowa nie była podpisana czwartego 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - bo umowę podpisaliśmy 26 stycznia, procedurę 
możemy wszcząć wcześniej, ale jeśli nie ma zabezpieczonych środków, to umowa nie może 
zostać podpisana. 

Radna Ewa Szydłowska - i uważa wójt, że taki wniosek 3.500.000,00 zł - 4.000.000,00 zł, to 
tak można podpisać umowę i nic nas nie poinformować od stycznia? 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - pani Ewo, ale to nie jest na ten wniosek, pani 
zapyta, to jest dopiero na dokumentację, a nie na realizację, nie można mylić pojęć. 

Radny Leszek Muszyński - to jest całkiem inny temat. 

Radny Ignacy Janczuk – zgoda. 

Radna Ewa Szydłowska – dobrze. 
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Radny Ignacy Janczuk - wszystko się zgadza, ale my cały czas od tej pory jesteśmy w 
niewiedzy. 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - proszę bardzo 

Radna Ewa Szydłowska- ale jak można jak myśmy nie zabezpieczyli pieniędzy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to nie podpisała pani umowy z projektantem i nie robi pani 
dokumentacji i nie robi audytu energetycznego. 

Radna Ewa Szydłowska - a teraz nie mamy czasu, żeby wyłonić radcy prawnego od 
listopada. 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - właśnie pani Ewo, to się przedłuża bo po prostu 
komisja nie chce działać, współpracować. 

Radna Ewa Szydłowska- nie, bo pani przewodnicząca ciągle nam blokuje z góry. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- proszę o ciszę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nic nie blokuje. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - słuchajcie proszę Państwa, 
przechodzimy do meritum sprawy, punktem jest omawiany, czyli wyrażenie opinii, proszę o 
ciszę. Proszę Państwa, powtarzam jeszcze raz, przystępujemy do wyrażenia opinii w 
sprawie planowanej modernizacji ZPPO, proszę o wyrażenie opinii, proszę o głos w tej 
sprawie. Na komisji budżetowej był pan projektant, przedstawiał sprawę, przedstawiał 
kosztorys, omawialiśmy ten temat i teraz dzisiaj musimy podjąć decyzję w tej sprawie. 
Proszę bardzo. 

Radny Mateusz Leszczyński - moja opinia jest taka, że projekt można zrobić tylko wyłącznie 
projekt bez pompy ciepła i w żadnym wypadku z pompą i nawet nie ma co dyskutować, takie 
jest moja opinia. Bo kto to widział za 1.000.000,00zł pompy ciepła. 

Radny Leszek Muszyński - według mojej opinii, to uważam też, że bez pompy ciepła, ale w 
wyniku tego, że nie wiem na ile, no muszę komuś zawierzyć, ten pan, który relacjonował tę 
sprawę, to będzie mało punktów na wymianę ocieplenia, okien i tam innych rzeczy. W 
wyniku czego moja opinia jest taka, żeby było to realizowane już z pompami, chociaż jest 
większe prawdopodobieństwo, że wniosek przejdzie. I to co liczyliśmy wtedy na komisji, że 
jeżeli będziemy to robili z własnych kosztów to pieniążki będą dużo większe, a z 
doświadczenia wiedząc nigdy tego nie zrobimy tak jak będzie to zrobione w wyniku projektu, 
bo będzie pieniążków brakowało na coś, będzie wstrzymywane, będzie przenoszone i ciągle 

Radna Ewa Szydłowska- panie Leszku, a te doświadczenia, to z czego wynikają które 
mamy? 

Radny Leszek Muszyński - nie, nie 

Radna Ewa Szydłowska - z czego te doświadczenia? 

Radny Leszek Muszyński - z własnego podwórka wiem, że rozpoczynam  

Radna Ewa Szydłowska - że radni blokują cokolwiek? 

Radny Leszek Muszyński - nie mówię o radnych, mówię z własnego doświadczenia.  

Radna Ewa Szydłowska - to te doświadczenie skąd jest? 

Radny Leszek Muszyński - o swoim 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - proszę pojedynczo 

Radna Ewa Szydłowska - z funkcjonowania. 

Radny Leszek Muszyński - jeszcze raz mówię, że o doświadczeniu własnym, gdzie zawsze 
mówi się, że będę robił to, a zabrakuje pieniążków, odkładam i do tematu wracam albo nigdy 
nie wracam, takie jest moje zdanie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - Ignacy jeszcze chciałeś zabrać głos. 
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Radny Ignacy Janczuk- tak. 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – to jest zamówienie o wartości. To dotyczy 
zapytania ofertowego. To było publikowane 28 grudnia, 

Radna Ewa Szydłowska – a czemu to zostało usunięte. 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – nie ma reguły na to. To było zamieszczone i jest 
informacja, my mamy obowiązek mieć to w dokumentacji. 

Radny Mateusz Leszczyński - no ale przetarg musi być w formie prawnej. 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - no ale jest w formie prawnej. 

Radny Mateusz Leszczyński - i ogłoszone w internecie. 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - był, proszę bardzo to sprawdzić. 

Radny Mateusz Leszczyński - nie ma tego na stronie. 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - w odpowiednim czasie był publikowany. Jest 
informacja o zamieszczeniu 

Radna Ewa Szydłowska - czyli może być 5 minut, może być 10 minut, może być tydzień, 
tak? 

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk - to znaczy ja nie wiem, ja nie znam tych zasad. 

Radny Mateusz Leszczyński – czy nie jest za krótki termin przypadkiem. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - proszę Państwa, może tą kwestię 
wyjaśnimy w innym terminie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli mogę to zaproponować. A 
teraz proszę wypowiedzieć się w kwestii głębokiej termomodernizacji, w sprawie tego 
projektu, kto pierwszy chciałby zabrać głos? Proszę Ignacy. 

Radna Ewa Szydłowska – nie ma możliwości usunięcia. 

Radny Ignacy Janczuk - dobrze, porozmawiajmy chwilę nad tym projektem. Ja powiem tak, 
to wszystko nad czym my już rozmawiamy dzisiaj i kilka dni temu, to powinno wszystko się 
odbyć w grudniu, na początku stycznia, powinniśmy wiedzę mieć wszechstronną, my 
praktycznie wiedzę mieliśmy szczątkową i o co chodzi? Ten projekt to jest duży projekt, ale 
ja też uważam, że przystąpić trzeba, ale bez pomp ciepła, bo to jest tak, boiska, które zostały 
tam wybudowane około 10 lat temu, infrastruktura wkoło i teraz to trzeba od nowa „ryć” 
wszystko. Od nowa to trzeba „ryć”, bo ktoś wymyślił, że nam najlepszą rzeczą będą pompy i 
my zaryzykujmy, złóżmy ten projekt tak jak jest, czyli termomodernizacja, wymiana wszystko, 
bez pomp ciepła. Zamiast pomp ciepła zamontujmy 15 solarów do grzania ciepłej wody i ze 3 
wymienniki ciepła i ta woda od połowy kwietnia do października będzie służyć grzaniu, 
będzie ciepła woda wystarczająca. Zaś latem tak jak pan mówił, że to jest 
niebezpieczeństwo, to nieprawda, zamontować można zawory, które puszczą tą wodę w 
układ grzewczy na budynku i nic się nie dzieje, bo tam może po prostu o jeden stopień się 
podniesie woda w budynku i tak tam nikt nie odczuje tego. Także to nie żaden problem, a to 
nam obniży mocno koszty, bo tak, obniży nam o 1.000.000,00zł, zaś tam solary podniosą się 
o 70.000,00zł i będzie wszystko dobrze i projekt będzie o 1.000.000,00 zł tańszy i będzie 
łatwiejszy do zrealizowania i my skończmy się bać tych punktów, złożymy, jeśli otrzymamy to 
bardzo dobrze, jeśli nie, może nawet jeszcze w tym roku cześć inwestycji zrobić tam z 
własnych pieniędzy i bezprzetargowo można będzie wymienić okna, czy instalację, bo do 
15.000.00 euro można robić bez przetargu. I także my przestańmy wciskać ciemnotę, że my 
coś tam musimy pod punkty, ta pompa jest rzeczą zbędną dla nas, to jest za mały obiekt 
grzewczy, żeby tak inwestować. I mój wniosek jest taki, i będę chciał żeby go przegłosować, 
przystępujemy do projektu bez pomp ciepła. 

Radny Mateusz Leszczyński – jestem za. 

Radny Leszek Muszyński- kolektory słoneczne z jakiego projektu? Z tego ogólnego? 

Radny Ignacy Janczuk- no z tego, nie, no z tego razem zamiast tych pomp 
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Radny Leszek Muszyński- a można? 

Radny Ignacy Janczuk- na pewno można 

Radny Łukasz Kalużny – jak pompy można to i to też. 

Radny Ignacy Janczuk- można, czemu nie? 

Radny Leszek Muszyński- znaczy pewnie można, tylko to co było mówione, że nie są 
punktowane. Nie jest w tym wypadku kolektory słoneczne nie będą punktowane dodatkowo  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- oddaje głos panu wójtowi, proszę o 
ciszę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, chciałem się odnieść do informacji tej, 
że wójt nie informował. Otóż Szanowni Państwo dopiero jak była podpisana umowa tak jak 
pani Maciejuk przedstawiała firm przyszła i zaczęła pracować, oceniając stan budynku. 
Dopiero oceniając stan budynku, robiąc audyt energetyczny, przeglądy wszystko, dopiero 
wyszło jaki zakres prac trzeba zrobić w ramach audytu energetycznego, gdzie nie są 
utrzymane parametry. No niestety taka jest prawda, przecież ja tylko rozmawiałem w trakcie 
prac firmy audytorskiej, która robiła dokumentację, to tylko wypytywałem i uzupełniałem, co 
jeszcze ewentualnie jest nie tak, albo co można zrobić, ze względu na to, że takie są 
niedociągnięcia czy takie rzeczy w szkole trzeba poprawić w ZPPO. 

Radny Mateusz Leszczyński- mogę? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- proszę bardzo. 

Radny Mateusz Leszczyński- ja jeszcze chciałbym żeby móc głosować, zmienić ofertę, żeby 
było po kolei napisane ile kosztuje materiał, ile robocizna, po kolei. A nie wszystko w „kupę” 
zlane i wciskanie nam „kitu”, że to tak musi być i koniec. Bo materiał, to każda firma ma inne 
ceny, więc proszę żeby koszty materiałów były oddzielnie, koszty robocizny oddzielnie i 
wszystkiego oddzielnie, a nie zlane wszystko w jedno. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- mogę, proszę Pana, to zajrzy pan do dokumentów, poczyta 
ustawę zamówień publicznych o innych dokumentach, rozporządzeniach, jak się 
przygotowuje dokumentację projektową, jakie powinny być dane zawarte, w jakim 
zestawieniu. 

Radny Mateusz Leszczyński- powiem panu jak, na pewno nie składa się przetargu na 
tydzień w którym się składa oferty, na pewno nie, bo oferta powinna być dłużej w internecie, 
na 100%.  Da się usunąć z archiwum? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę? 

Radny Mateusz Leszczyński- z archiwum da się zobaczyć ofertę w internecie? 

Radna Ewa Szydłowska- nie da się. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie wiem, to pani Maciejuk. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- proszę o ciszę. 

Radny Mateusz Leszczyński- przed chwilą sprawdzałem w internecie, nie ma w archiwum 
nic o tym, nie ma nawet tego dnia, żeby przetarg był. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę Państwa, powiedziałem  

Radny Mateusz Leszczyński- na komputer też mogę siąść i wydrukować, to nie jest problem  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- przedstawione zostało jaka była procedura wyłonienia. 
Powiem Państwu więcej, to były krótkie terminy, pierwszy termin naboru to był złożenie 
wniosku do 1 czy 2 lutego no ja Państwu tłumaczyłem.  

 Radny Mateusz Leszczyński- no tak 28 grudnia a 2 luty to mamy równo 3 tygodnie. To 
dlaczego to było 4 stycznia, a nie załóżmy 15 stycznia? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- czego? 
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Radny Mateusz Leszczyński- no oferta w internecie, a nie raptem zjawiła się i znikła i było 
nie do zobaczenia. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- słuchajcie Państwo spróbujmy się może 
nad tym  

Radny Mateusz Leszczyński- a postępowanie odnośnie Radcy Prawnego tak samo było, i 
nie wiadomo do tej pory o co chodzi. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- może skupmy się nad tym co mamy i 
zacznijmy opiniować.  

Radny Ignacy Janczuk- ja chciałbym pytanie zadać, co wchodzi w nadzór autorski? Jakie 
obowiązki ma ten projektant i jaki nadzór autorski, bo jest 100.000,00zł na to, tak jak pan 
powiedział, nadzór autorski 100.000,00zł co wchodzi w ten nadzór? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, budowlanej, 
kosztorysowej, wykonanie audytu energetycznego. 

Radny Ignacy Janczuk - czyli to, a te 25.000,00zł co to jest? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - to jest wykonanie tej części o której mówiłem przed chwilą 

Radny Ignacy Janczuk - czyli co? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Państwo mieliście zestawione, formularz zapytania, w 
budżecie był zabezpieczona jakaś tam kwota, w ramach zapytania. 

Radna Ewa Szydłowska- my nie mieliśmy przedstawionego formularza zapytania tylko przed 
chwilą  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, nie to było przedstawione przed chwilą, pokazane 

Radna Ewa Szydłowska- 5 minut temu nikt nam wcześniej nie przedstawił. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- proszę Państwa proszę o spokój. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, to są czynności należące do 
wykonania przez pracowników gminy 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- czyli 25.000,00zł, przepraszam panie 
wójcie, które było przeznaczone w budżecie  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak jak tutaj jest ten zakres prac w ramach zapytania, 
program funkcjonalno- użytkowy do wykonania audytu energetycznego. 

Radny Ignacy Janczuk-  czyli tu projektu nie ma tych pieniądzach które zabezpieczyliśmy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie ma. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- na sporządzenie dokumentacji powinno 
być. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Państwu było mówione, jeżeli przejdzie, ale Szanowni 
Państwo 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - proszę o ciszę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - wracając, jeszcze raz powtórzę, tłumaczył ten pan, to też 
wiem bo tak to ustawiłem żeby wychodziło, krótkie były terminy. Oni robią program 
funkcjonalno- użytkowy, robią wszystkie założenia, dokumentacja do realizacji będzie 
robiona już jeżeli projekt przejdzie, dostaniemy za niego określoną liczbę punktów, 
załapiemy się, to już będziemy w następnym etapie realizacji, że będzie ogłoszony przetarg 
na wyłonienie wykonawcy, a wykonawca ma przygotować dokumentację tą projektową na 
papierze, to ogłoszenie itd. tak jak cała procedura mówi. To było na spotkaniu mówione. 

Radny Ignacy Janczuk- to znaczy ja chciałbym spytać, czy przy tych pracach uczestniczyły 
właśnie, czy pani Ania uczestniczyła w rozmowach z tym panem, czy pani przewodnicząca? 



Protokół odzwierciedla rzeczywiste wypowiedzi radnych oraz osób uczestniczących w sesji 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ale w rozmowach z jakim panem? 

Radny Ignacy Janczuk- no z tym 

Radna Ewa Szydłowska- no z tym, który przedstawił ofertę 

Radny Mateusz Leszczyński- co ofertę robił, audyt. 

Radny Ignacy Janczuk- czy coś ustalaliście, jakie prace i jak to, czy ktoś brał oprócz pana 
udział, czy to były tam rozmowy w cztery oczy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- pracownicy brali udział. 

Radny Mateusz Leszczyński- którzy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- odpowiadający za sprawy inwestycyjne i budowlane. 

Radny Mateusz Leszczyński- ale z tego co wiem to pani Ania wykłada pieniądze, a nie 
pracownicy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę? 

Radny Mateusz Leszczyński- pani Ania wykłada pieniądze, a nie pracownicy, powinna 
najwięcej wiedzieć 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- od spraw audytu? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- pani Ania jest od inwestycji? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- nie jestem od inwestycji. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- pani Ania jest skarbnikiem, słuchajcie. 

Radny Leszek Muszyński- jeszcze jedno mam pytanie. Jeżeli pan wójt wie, to  niech powie 
mi na temat lokalizacji tych pomp, te pompy będą gdzie? Na boisku, boisko będz ie zburzone 
do kopania pompy? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie, no pompy ciepła to tam pan Stanisław wie jak to 
dokładnie się montuje, je się po prostu kopie, montuje i tutaj z tego co w rozmowach było, to 
musi być na działce  należącej do ZPPO będącej własnością gminy i odpowiadam, że z tego 
co mówił i rozmawiałem z projektantem w obecności pracowników, żeby nie było, że  wójt w 
cztery oczy rozmawia, sugerowali, że pompy ciepła trzeba będzie zamontować na właśnie 
boisku. 

Radny Leszek Muszyński- to znaczy tak, firma montuje pompy ciepła na boisku i później 
boisko 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- przywraca do stanu pierwotnego. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - tak jak było z tym malowaniem?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- robią wszystko, sztuka budowlana polega na czym? 
Wchodzi na drogę coś robi, niszczy drogę aby przywrócić stan pierwotny. Wchodzi na 
boisko, zakopać ma pompy, puścić rury, ale ma przywrócić stan pierwotny, ma przywrócić 
płytę boiska i zasiać trawą. Szanowni Państwo 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- czy to się mieści w tych kosztach? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo otóż właśnie w przedmiarach i w 
zakresach prac takie zapisy muszą się znaleźć i to są rzeczy sprawdzane. Nie można oddać 
inwestycji do użytku, jeżeli nie będzie przywrócony stan pierwotny. 

Radna Ewa Szydłowska - panie wójcie, pompy są bezawaryjne? 

Radny Łukasz Kalużny - nie ma takiej opcji. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie odpowiem pani na takie pytanie, nie znam się. 

Radna Ewa Szydłowska- czyli, jeżeli będzie awaria to będziemy musieli znowu rozkopać 
boisko, a potem już z własnych kosztów. A jeżeli się popsuje po 5 latach? 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, bo pani pyta o rzeczy techniczne, pani 
wszystko czyta, wie. Nie wiem naprawdę. 

Radny Mateusz Leszczyński - mam pytanie, czyli wychodzi na to, że jeżeli pompa ciepła 
kosztuje 1.000.000,00zł, czyli remont boiska jest wliczony w ten przetarg, bo nikt za darmo 
tego nie będzie robił, remont boiska jest w granicach 300.000,00zł, to ta pompa nie będzie 
1.000.000,00zł tylko prawie półtora. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- no ale jeżeli człowiek był na terenie, szacował, musi 
szacować żeby zrobić kosztorys inwestorski, to zakładał robiąc wymianę okien  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- proszę o cisze 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, jest pan Stanisław, pracuje w 
hydraulice i jeżeli się mówi, idzie firma i wymienia instalacje elektryczną, czy hydraulikę, to 
co? Kładzie rury, puszcza wodę i zamyka temat. Przecież musi przywrócić budynek do stanu 
pierwotnego, odizolować, otynkować, pomalować. Każda rzecz tak wygląda, pani pyta 
pompy ciepła. Pompy ciepła, nie odpowiem pani teraz, bo to wszystko projektanci robią. 

Radna Ewa Szydłowska- każde urządzenie jest awaryjne. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę? 

Radna Ewa Szydłowska- każde urządzenie jest awaryjne i może się zepsuć 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, odpowiem pani tak, są to urządzenie w ramach pomp 
ciepła i jest instalacja, która że tak powiem trzeba położyć na jakimś tam terenie, żeby 
tamtędy, że tak powiem przesyłać, wysyłać, odbierać, tak. 

Radna Ewa Szydłowska- ale czy my mamy taką potrzebę? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ja też nie wiem, gdzie będzie położona pomp ciepła, a 
gdzie będą położone węże, rury. 

Radny Mateusz Leszczyński - przejdźmy do głosowania, bo szkoda czasu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - tak, bo tak możemy dywagować. 

Radny Mateusz Leszczyński - swoją opinię wyraziliśmy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - skupmy się na tym właśnie, wyrażeniu 

opinii. 

Radny Ignacy Janczuk - że przystępujemy do tego 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin – do tego w pełnym zakresie 

Radny Ignacy Janczuk - nie, bez pomp ciepła. 

Radny Mateusz Leszczyński - bez pomp ciepła. 

Radny Ignacy Janczuk - bez pomp ciepła i składamy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - no słuchajcie Państwo 

Radny Ignacy Janczuk - jeszcze spytam tak 

Radny Stanisław Maciejuk – zgodnie z uchwałą głosować. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - czy przystępujemy do tego projektu 

zgodnie 

Radny Mateusz Leszczyński - nie, zgodnie z tym nie. 
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Radny Ignacy Janczuk - jaką uchwałą? Uchwały nie ma, to jest opinia. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin – to jest opinia. Czy wyrażacie Państwo 

zgodę 

Radny Mateusz Leszczyński - czy wyrażamy na to zgodę? 

Radny Ignacy Janczuk – nie. 

Radny Leszek Muszyński -  nie. 

Radny Ignacy Janczuk – to jest wydanie opinii tylko, czyli  my wydajemy opinię. 

Radny Leszek Muszyński - ale mamy napisane głębokiej modernizacji ZPPO, a w głęboką 

modernizację wchodzą pompy ciepła. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin -  wszystko, więc tak cały projekt jest, 

więc tak muszę, nie mogę inaczej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak. 

Radny Ignacy Janczuk - zaraz, nie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - nie mogę inaczej. 

Radny Ignacy Janczuk – nie, no  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – proszę poddać pod głosowanie. 

Radny Ignacy Janczuk - nie, bo tu będzie głosowanie  przeciwko czemuś, a my nie jesteśmy 

przeciwko temu, tylko przystąpieniu do projektu bez pomp ciepła. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - słuchajcie 

Radny Ignacy Janczuk - my nie jesteśmy przeciwko. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - słuchajcie Państwo, proszę o ciszę. 

Radny Ignacy Janczuk - czyli wniosek trzeba drugi 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - wyrażamy tutaj opinię, Rada Gminy 

wyraża swoją opinię. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak i trzeba przegłosować. 

Radna Ewa Szydłowska - opinie są  podzielone, więc trzeba będzie przegłosować. 

Radny Ignacy Janczuk – nie, trzeba stworzyć jeden po prostu. 

Radny Mateusz Leszczyński - konkretny wniosek. 

Radny Ignacy Janczuk –  jeden konkretny wniosek trzeba będzie wypracować. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wtedy będzie druga głosowana.  

Radny Ignacy Janczuk - dwóch nie trzeba głosować. 
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Radny Mateusz Leszczyński – jeden wniosek konkretny trzeba. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jak są dwa wnioski, to trzeba dwa głosować. 

Radny Ignacy Janczuk - ale jak to? Czy bez pomp ciepła to my nie mamy prawa tego 

wniosku złożyć? Mamy prawo. 

Radny Stanisław Maciejuk - ale głosowanie i tak musimy przeprowadzić. 

Radny Mateusz Leszczyński - to wniosek przegłosujmy z pompami i bez pomp ciepła. 

Radny Leszek Muszyński - to znaczy, że jeżeli doszłoby do realizacji bez pomp ciepła, to ten 

termin do 15, to trzeba nowy wniosek robić, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, w takim stanie, nie wiadomo co 

później  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - proszę Państwa, więc tutaj musimy się 

zastanowić, widzę że są głosy rozbieżne i tutaj może zróbmy tak, że przegłosujemy, 

będziemy głosować za projektem głębokiej i bez pomp ciepła. 

Radny Ignacy Janczuk - nie, słuchajcie, źle prowadzony temat, bo tu wyjdzie, że część 

radnych jest przeciwko czemuś, my nie jesteśmy przeciwko tej modernizacji. My jesteśmy za 

modernizacją bez pomp ciepła. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin –  ja wnioskuję z wypowiedzi Państwa 

Radnych, że wszyscy są za modernizacją, że wszyscy chcemy tej modernizacji. 

Radny Mateusz Leszczyński - tak, tylko nie wszyscy chcą pomp ciepła. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - tylko tutaj się rozwija o to czy z 

pompami, czy bez pomp, nikt nie jest przeciwny, chcemy modernizować szkołę wszyscy. 

Radny Mateusz Leszczyński – tak. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - tylko rozbieżności są o te pompy ciepła, 

czy mają być te pompy ciepła, czy nie. 

Radny Mateusz Leszczyński – chodzi o to, żeby to przegłosować. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - więc może, kto jest za projektem z 

pompami ciepła, a kto jest za projektem bez pomp ciepła? 

Radny Mateusz Leszczyński - może w ten sposób. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - tak, może w ten sposób. 

Radny Ignacy Janczuk - nie, ja powiem w ten sposób, kto jest za przystąpieniem do projektu 

modernizacji szkoły w tej postaci bez pomp ciepła? 

Radny Leszek Muszyński - nie, jest punkt piąty, który mówi o głębokiej modernizacji, dopiero 

później możemy przystąpić do głosowania  

Radny Mateusz Leszczyński  - tylko ciekawe czy nie będzie tak  

Radny Leszek Muszyński - opinia o tym, że  
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Radny Mateusz Leszczyński - ale panie Leszku 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - może zróbmy dwa, wtedy nie 

Radny Ignacy Janczuk – nie. 

Radny Leszek Muszyński - no tak. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - jeszcze raz powiedzmy, wszyscy 

jesteśmy za modernizacją i chcemy, bo ta modernizacja jest potrzebna. Projekt opracowany, 

wstępne  opracowanie tego projektu, tutaj co był pan projektant, to jest ujęcie z pompami 

ciepła, niektórzy uważają, że jest potrzebna modernizacja, ale bez pomp ciepła, tak? 

Radny Mateusz Leszczyński – tak. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin – więc tutaj zdania są podzielone, może 

przegłosujmy, kto jest za tym pełnym  

Radny Ignacy Janczuk - możemy zagłosować tylko raz, posłuchajcie to jest źle formułowane 

pytanie, powinno być głosowanie tylko raz za czymś. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - ale też, jak są osoby, którzy są za 

pełnym projektem  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie ma głosowania raz. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - bo z tego co się zdążyłam zorientować, 

wszyscy chcemy. Jeszcze raz powtarzam, tylko część chce z pompami ciepła, a część 

radnych chce bez pomp ciepła. Więc trzeba, kto jest za realizacją tego projektu w tym 

wymiarze, jaki nam przedstawił projektant? 

Radny Leszek Muszyński - głębokiej modernizacji 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - głębokiej modernizacji, proszę Państwa 

kto jest za tym, a kto jest za tą głęboką modernizacją w pełnym zakresie? 

Radny Mateusz Leszczyński - z pompami ciepła? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - z pompami ciepła 

Radna Ewa Szydłowska - no, właśnie źle jest, jeszcze raz. 

Radny Mateusz Leszczyński - źle jest zrobione. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - a kto jest za modernizacją 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – stop, niech policzy głosy, czy przeczy, czy nie przeczy. 

Radna Ewa Szydłowska - nie, źle 

Radny Ignacy Janczuk - źle prowadzicie sesję. Sesję prowadzicie w sposób tendencyjny, to 

nie są uchwały, to jest opinia. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - i trzeba opinię przegłosować jak są podzielone zdania i 

jedną i drugą. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin – proszę mi pozwolić. Proszę Państwa, 

ja podkreśliłam, że tutaj wyrażamy swoją opinię, radni wyrażają swoją opinię. Ja już 

poddałam pod głosowanie jeden wniosek, kto jest za głęboką modernizacją, więc tutaj 

Radny Ignacy Janczuk - to od nowa 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - proszę Państwa, kto z Pań i Panów 

Radnych jest za głęboką termomodernizacją ZPPO łącznie z pompami ciepła? 

Głosów „za” było 5. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin – kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest 

przeciw? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - kto z Pań i Panów Radnych jest za 

modernizacją bez pomp ciepła? 

Głosów „za” było 8. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin – radni wyrazili swoją opinię.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara 

Kornica na lata 2016-2019. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - niby te zmiany nie były omawiane na 
komisji, ponieważ na komisji zdecydowaliśmy, że będziemy na najbliższym posiedzeniu 
które się odbędzie, czy to komisja, czy to sesja, nie było powiedziane, na najbliższym 
posiedzeniu Rady Gminy.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – dobrze. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - więc ja powiedziałam panie wójcie tak 
jak było. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara 
Kornica i tak jak tutaj w objaśnieniach do zmiany, do uchwały w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Stara Kornica i tak jak jest w objaśnieniach do uchwały zmiany dotyczą 
2016 r. Zostały zmniejszone dochody bieżące o kwotę 69.718,97 zł i zmiana ta dotyczy 
subwencji oświatowej o kwotę 212.679,00 zł zmniejszenia, natomiast zwiększono, plan, 
udział w aktywach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 6.125,00zł. Wobec 
powyższego, ponieważ nastąpiła zmiana również w dochodach i nastąpiła zmiana w 
wydatkach, zostały one zmniejszone o kwotę 69.718,97zł i wydatki bieżące zmniejszono na 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 67.889,75zł i wydatki zostały zwiększone 
o kwotę 20.000,00zł związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Ja odniosę się do tego 
planu wydatków, to jest plan wydatków 20.000,00zł zwiększenie dotyczy zakupu energii 
elektrycznej, paragrafu 426. W tym paragrafie klasyfikujemy zakup oleju do pieców, a także 
zakup energii elektrycznej, w paragrafie tym księgujemy zaangażowanie i wydatek i proszę 
Państwa na wydatki mamy środki, natomiast nie mamy środków na zaangażowanie. 
Zaangażowanie to jest zapotrzebowanie, plan na cały rok i stąd też kończą nam się środki 
na energię elektryczną i tutaj proponuję zmianę 20.000,00zł na paragraf 426. Wydatki 
majątkowe zmniejszono o kwotę 1.860,72zł, natomiast zwiększono plan nakładów na nowe 
wydatki inwestycyjne o taką samą kwotę. Zmiana wydatku majątkowego obejmuje zmianę 
zadania pod nazwą „Modernizacja oraz zagospodarowanie placu we wsi Kiełbaski oraz 
utworzenie placu zabaw dla dzieci, utworzenie boiska do siatkówki, założenie oświetlenia 
placu, obsadzenie placu drzewami” kwota 8.860,72zł, to zdejmujemy zadanie, natomiast w 
miejsce tego zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo wsi Kiełbaski. Oni plan mieli 
zupełnie inny na fundusz sołecki, w tej chwili zmieniają i chcą zakupić altankę, nie będą robili 
placu zabaw dla dzieci, a chcą po prostu zakupić gotową altankę, żeby było tam na placu, 
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ponieważ nie mają tam żadnego budynku, chcą mieć taką altanę, gdzie będą mogli się 
spotkać. Zmiany w dochodach wynikają ze zmiany dotacji celowych przysłanych pismami 
Ministerstwa Finansów, tutaj podaje numer pisma z 8 kwietnia, zwiększono plan dotacji 
celowej o kwotę 280,00zł z przeznaczeniem na dodatek energetyczny, następne pismo z 20 
kwietnia zwiększono plan dotacji o kwotę 2.239,00zł z przeznaczeniem na składki na 
ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek 
dla opiekuna. Zmiany wydatków bieżących wprowadzono na podstawie wyżej wymienionych 
decyzji, po wprowadzonych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej plan jest 
następujący: dochody ogółem 18.014.776,03 zł, dochody bieżące 17.594.776,03 zł, dochody 
majątkowe 420.000,00 zł, wydatki ogółem 17.594.776,03zł, wydatki bieżące 17.088.228,87zł, 
wydatki majątkowe 926.537,46zł. Budżet 2016 r. jest budżetem równoważnym, Wieloletnia 
Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2019 w latach 2017-2019 nie ulega zmianie 
dlatego, że wprowadzamy tylko zmiany do roku 2016. Omówię jeszcze szczegółowo, 
przedstawiam tak jak jest układ tabel, to znaczy tam jest rozbicie, jeżeli chodzi o dochody, 
dochody bieżące, dochody majątkowe. Dochody bieżące dzielą się na  podatki i opłaty, 
dotacje i subwencje. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku i z dotacji otrzymanych na 
zadanie inwestycyjne. Natomiast wydatki to dzielą się na wydatki bieżące, wydatki 
majątkowe i wydatki bieżące, to mają odzwierciedlenie w rozbiciu na wynagrodzenia i 
wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Do Urzędu Gminy doliczamy 
utrzymanie Rady Gminy i utrzymanie Urzędu Gminy, czyli rozdziały 750.22 i 750.23 i do tego 
w WPF się ustosunkowuje. Ale szczegółowo jak to się przedstawiało to powiem tak, że tak 
jak już tutaj wspomniałam założenie Ministerstwa Finansów są takie, że zwiększy nam się 
plan na udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6.125,00zł, ulegnie 
zmniejszeniu subwencja oświatowa 212.679,00zł, zostanie zwiększona dotacja na 
utrzymanie na składki zdrowotne 2.519,00 zł, dodatki mieszkaniowe ulegną zwiększeniu o 
280,00zł, to dodatek dla odbiorców energii, na stypendium otrzymaliśmy 45.734,00zł, 
ostatnie wpłaty z rozliczeń solarów 2.000,00zł i tutaj wprowadzamy do budżetu. I jeszcze 
jedna rzecz którą wprowadzamy, to jest kwota 118.582,03zł, czyli to co dostaniemy z 
powiatu, ze Starostwa Powiatowego za samochody i to jest w pierwszej pozycji tutaj w dziale 
754, w załączniku plan dochodów 754,95097 były z różnych dochodów 118.582,03zł 
otrzymujemy z powiatu za samochody, to co wpłaciliśmy 10%, 5% mamy zwrócone. Także 
tak by wyglądała uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica, 
czy są jakieś pytania? 

Radny Ignacy Janczuk- to chodzi o te zmiany, bo jeszcze mam tutaj kilka takich zapytań 
odnośnie uchwały bieżącej, ogólnie jeżeli chodzi o pieniądze, to musi być razem, bo ja 
jeszcze bym chciał wyjaśnić kilka rzeczy, bo są one tak jakby zaległe od pewnego czasu i 
trzeba to jakoś unormować, na przykład chciałbym zapytać, bo straż z Kobylan będzie miała 
te 90-lecie i tutaj Ci młodzi chłopcy przychodzą do Państwa i chodzą od drzwi do drzwi, bo 
oni są jeszcze młodzi i nie wiedzą co i jak i oni w końcu nie wiedzą czy gmina dofinansuje im  
te obchody 90-lecia czy nie, bo to jest już za miesiąc i sprawa powinna być jasna. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- to omawiane było. 

Radny Ignacy Janczuk- nie, to jest nieomawiane, bo ja rozmawiałem z jednym z chłopaków i 
na dzień dzisiejszy nic nie wiedzą. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - nie zgodziliśmy się na to? 

Radny Ignacy Janczuk- nie, ale może pan wójt albo pani Ania przedstawi jaka jest sytuacja w 
tej sprawie. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- ja powiem tak, był wniosek w tej sprawie ze straży z 
Kobylan, pozytywnie był rozpatrzony, tylko proszę Państwa jeszcze raz mówię nie możemy 
kupić artykułów żywnościowych, ja wiem o co chodzi 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak było 

Radny Ignacy Janczuk- to znaczy słuchajcie zróbmy to tak, jak było to robione na inne 
straże, czy na dzień kobiet i nie stawiajmy jednej organizacji pod ścianą, że coś  się nie da, 
skoro wszędzie można produkty, to jak oni mają, co im powiedzieć, kupcie ale je j nie bierzcie 
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albo kupcie coś innego. Skoro wspieraliśmy straże inne, wyświęcenia samochodów, dzień 
kobiet itd., i wszystko poszło tak jak poszło, także ja proszę aby te pieniądze im dać, 
odpowiedź dzisiaj, czy jutro jak mają to zrobić, jak mają zakupić te produkty i żeby to było 
dobrze, to musi się odbyć normalnie. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- jeżeli chodzi o dzień kobiet, to dzień kobiet traktujemy jako 
spotkanie integracyjne wszystkich kobiet z całej gminy i to jest jak gdyby integracja, czyli 
jednoczenie wszystkich kobiet. Jeżeli są konkursy kulinarne, to jest też integracja, bo na 
konkursach występują Koła Gospodyń Wiejskich i jeżeli tutaj macie Państwo jakiś pomysł to 
my dokonamy zapisu takiego i zrobimy, ja nie widzę przeszkód. W ramach tego powiem tak, 
na pewno można kupić napoje, wodę mineralną tego typu rzeczy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ciastka, cukierki 

Radny Mateusz Leszczyński- a ja mam pytanie, zakup żywności mamy w dokumentach do 
gminy, inaczej zrobić 

Radny Ignacy Janczuk- powiem tak, zrobić, przekazać sprawnie pieniądze  

Radny Mateusz Leszczyński- integracje strażaków 

Radny Ignacy Janczuk- nie, integracje nie, jakiś inny cel, na cele własne 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ja już się nie odzywam, to pani skarbnik 

Radny Ignacy Janczuk- no, ale jak to pan się już nie odzywa? Za miesiąc jest to spotkanie, 
90 rocznica to jest coś ważnego. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- oczywiście. 

Radny Ignacy Janczuk- ludzie byli przed nami, którzy to stworzyli, teraz są następcy, którzy 
chcą to uczcić, a pan się nie odzywa. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- trzeba to zrobić zgodnie z prawem. 

Radny Ignacy Janczuk- i niech chłopcy chodzą z pokoju do pokoju. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- byli u mnie, rozmawiałem 

Radny Ignacy Janczuk- i co im pan powiedział? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- proszę o ciszę 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- naświetliłem, że zrobię wszystko żeby te pieniądze 
przekazać 

Radny Mateusz Leszczyński- no i co pan zrobił? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ale jeżeli tylko pozwoli na to prawo 

Radny Mateusz Leszczyński- ale co pan zrobił? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- powiedziałem. 

Radny Ignacy Janczuk- a jak w innych strażach było? Przecież doskonale wiemy wszyscy, 
że są finansowane takie spotkania. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – przez sponsorów. 

Radny Ignacy Janczuk- było to wspierane przez urząd i tu nie ściemniajcie. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- znaczy ja powiem tak, opinia z RIO, bo ja wprost zadałam 
pytanie, jest negatywna, to od razu mówię głośno, że jest negatywna opinia jeżeli chodzi o 
zakup artykułów na tego typu uroczystość, ale jeżeli zostaną kupione napoje, jeżeli zostaną 
kupione owoce, jeżeli zostaną kupione ciasta 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- kawa, herbata, ciasta, cukierki, owoce. Panie radny Ignacy 
ja tak samo tłumaczyłem trzy dni temu. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- proszę o cisze, pani Ania powiedziała 
tutaj  że można te rzeczy kupić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak druhom tłumaczyłem 3-4 dni temu, że na takie rzeczy 
prawo nam pozwala cukierki, napoje, ciastka, napoje, kawa, herbata etc. na takie rzeczy.  

Radny Ignacy Janczuk- wędlina, mięso może być? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie ma konsumpcji, tak pani Aniu? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- ale jeszcze mam taki pomysł, ponieważ na tej uroczystości 
będą strażacy z całego terenu, to jeżeli to będzie opisane, że spotkanie wszystkich 
strażaków, spotkanie to integracyjne 

Radny Ignacy Janczuk- i tak trzeba zrobić. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- no najwyżej będziemy zwracać pieniądze.  

Radny Ignacy Janczuk- nie, nie będziemy zwracać. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin-  jeżeli to będzie miało szerszy zakres. 

Radny Ignacy Janczuk- to jest rzecz ważna. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, to jest w kwestii dalej potwierdzam, nie 
można zakup polędwicy, nie można kiełbasy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- wiec, wiemy panie wójcie, pani Ania już 
nam przekazała, więc, jeszcze jakieś pytania? 

Radny Ignacy Janczuk- proszę, nich ci panowie przyjdą, ci chłopcy, proszę ich nigdzie nie 
odsyłać tylko normalnie wyjaśnić jak mają to zrobić. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak wyjaśniłem, tak jak padły słowa z usta pani Ani i wójta, 
że na takie zakupy, że tak powiem możemy wydać na to co wymieniliśmy. 

Radny Mateusz Leszczyński- no ale żeby to była alternatywa, żeby dało się to zrobić. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- ale słuchajcie, uważam już sprawę za 
zakończoną. 

Radny Ignacy Janczuk- ewentualnie wieś wesprzeć w inny sposób, załóżmy sumą. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk-  był pan przewodniczącym rady, zapytam, czy można dać 
dotacje dla straży? 

Radny Mateusz Leszczyński- można 

Radny Ignacy Janczuk- w jakiejś formie na pewno można. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - możemy dać dla straży na cele statutowe, a cel statutowy, 
to proszę wziąć z tego i doczytać się tam, no na pewno spotkanie taki 

Radny Mateusz Leszczyński-  mam pytanie, czy jeszcze raz, czy jeżeli zrobić punkt taki, że 
integracja strażaków i żeby to wszystko kupić, to da się tak zrobić czy nie? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- wszystkiego nie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - ile razy można powtarzać, słuchajcie to 
już nie ma sensu 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- panie Leszku robiliście też otwarcie sali 

Radny Ignacy Janczuk- ale dla mnie sprawa nie jest jasna. 

Radny Leszek Muszyński - my jak robiliśmy otwarcie, to robiliśmy składkę i jeździliśmy po 
sponsorach i nazbieraliśmy i to jest wszystko. Byliśmy w banku, byliśmy w WOKAS-ie. 

Radny Ignacy Janczuk- i oni tak zrobili. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- słuchajcie Państwo, pani Aniu czy są 
jeszcze jakieś pytania odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej? 

Radny Ignacy Janczuk- no nie wiem, czy mam rozumieć tą sprawę za zamkniętą w jakiś 
sposób, czy ta straż otrzyma wsparcie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, w granicach prawa, na tyle ile to możliwe, tak jak pani 
skarbnik powiedziała, odpowiadałem i odpowiem jest w budżecie 5.900,00zł zapisane i 
zrobimy tak jak prawo nam pozwala, bo jestem za tym aby uroczystość się odbyła 

Radny Ignacy Janczuk- trzeba im powiedzieć w razie co 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- bo to jest też, że tak powiem wsparcie historii, ktoś kiedyś z 
dziadów pradziadów zakładali i trzeba to kontynuować. 

Radny Ignacy Janczuk - następna sprawa, chciałbym jeszcze poruszyć sprawę, bo niedawno 
się dowiedziałem, myślałem, że temat jest zamknięty. To jeszcze rozmawialiśmy o tym, jak 
jeszcze ja przewodniczącym byłem na Nową Kornicę były obiecane krzesła, jeszcze ja to 
pamiętam jak ja przewodniczącym byłem, to nic, to musi być do budżetu ujęte. I chciałbym 
poprosić, żeby w końcu te krzesła tam się znalazły. Tam trzeba 120, czy ile krzeseł, bo to 
jest sytuacja żenująca, że nie można się doprosić od trzech lat o krzesła. 

Radny Stanisław Maciejuk- ale nigdy kiedykolwiek nie słyszałem żeby było jakieś podanie o 
krzesła. 

Radny Mateusz Leszczyński- było, jak nie było? 

Radny Łukasz Kalużny- sam osobiście składałem podanie. 

Radny Ignacy Janczuk- proszę o dołączenie takiej sumy teraz do budżetu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- proszę o ciszę. 

Radny Ignacy Janczuk- to jest na 120 krzeseł, to jest w granicach 

Radny Wiesław Maciejuk- 7.000,00zł 

Radny Ignacy Janczuk- 7.000,00-8.000,00zł 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę? 

Radny Ignacy Janczuk- 7.000,00-8.000,00 zł na straż w Nowej Kornicy  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- włączyć do budżetu, tak? 

Radny Ignacy Janczuk- tak, na Dom Strażaka i włączyć to do budżetu. 

Radny Leszek Muszyński- ale słuchajcie, bo odnośnie krzeseł, to też dwa lata temu 
przerabialiśmy u siebie i dwa razy były kupowane z funduszu sołeckiego, i było kupione 200 
krzeseł, w jednym roku było kupione 120 z funduszu sołeckiego, jedno krzesło kosztuje 
85,40zł w drugim roku zabrakło nam pieniędzy i kupiliśmy resztę za 85,40zł, i 200 krzeseł 
plus dwa wózki gratis, bo do 100 krzeseł dają wózek. 

Radny Ignacy Janczuk- te krzesła były obiecane dwa lata temu Marianowi, to jest człowiek, 
który na każde żądanie wójta jest i tu obsługuje całą gminę i jeszcze kościół, i tu nie można 
lekceważyć ludzi. Ja myślałem, że te krzesła tam są, teraz jak zobaczyłem to się 
rozczarowałem, ja myślałem, że te krzesła tam są, a ich nie ma, także proszę o te pieniądze. 

Radny Mateusz Leszczyński - pod głosowanie. 

Radna Ewa Szydłowska - a jeszcze drabina w Dubiczach? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - ale tu jeszcze mamy podania, które nie 
zostały odczytane na komisji, bo nie było quorum. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- ja chce dokończyć, nie było głosowania Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, proszę o przegłosowanie. 
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Radny Ignacy Janczuk- no właśnie ja się pytałem czy to ma wpływ jedno z drugim? I dlatego 
to zgłaszałem, czy to musi być ujęte w tej prognozie? O to mi chodzi. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jeżeli będziemy 
wprowadzali jakąkolwiek zmianę ona ma również wpływ. 

Radny Ignacy Janczuk- no właśnie i dlatego teraz ja to zgłaszam i jeszcze te inne sprawy, 
które są zaległe trzeba zgłosić i ująć do Prognozy Wieloletniej i do budżetu, żeby w końcu już 
temat zamknąć. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- te podania jeszcze proszę Państwa, na 
ostatniej komisji budżetowej, parę dni temu nie było większości radnych, tutaj zostało 
dosłownie parę osób i nie można było się do tego odnieść. Więc też uważam, że przed 
podjęciem uchwały wieloletniej powinniśmy najpierw odczytać te podania, dopiero później 
przegłosować. Więc czytam podania 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin odczytała podanie z dnia 1 kwietnia   
2016 r. pana Tadeusza Geresza w sprawie rezygnacji z funduszu sołeckiego sołectwa wsi 
Kiełbaski na 2016 r. z prośbą o przeznaczenie środków z budżetu gminy w wysokości 
8860,72 na wykonanie drewnianej altany, zakup bramy. Podanie stanowi załącznik do 
protokołu. Było wspomniane o przeniesienie tego funduszu? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak, dlatego, że ten wniosek wpłynął do mnie dużo 
wcześniej. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- czy radni są za? 

Radny Ignacy Janczuk- on już jest w budżecie to co my mamy mieć za? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- jest ujęty. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin odczytała podanie z 26 kwietnia 2016 r. 
pana Piotra Kiryluka oraz pani Ewy Szydłowskiej o zwrot kosztów zakupu drabiny 
aluminiowej jako wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dubiczach. Podanie stanowi załącznik do 
protokołu. Jest w załączeniu faktura. 

Radna Ewa Szydłowska- sołtys mówi, że nie raz dokłada do tego, a teraz ta drabina to jest 
taki koszt. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin odczytała podanie pana Adama 
Teodorczuka z dnia 14 kwietnia 2016 r. z prośbą o sprzedaż działki o numerze geodezyjnym 
426/3 położonej w Starej Kornicy. Podanie stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Wiesław Maciejuk- na placu gminnym stoją? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - tak, te budynki oni mają jadąc na Walim po lewej stronie to 
się okazuje, że te budynki są ich, a działka jest własnością gminy. 

Radny Wiesław Maciejuk- a ile tam w ogóle tego jest? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie wie, nie odpowiem Państwu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- ja też nie jestem w stanie 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk-  0,10 ha jest może albo 0,05 ha. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- proszę o ciszę, bo nic nie słychać, jeżeli 
ktoś chce coś powiedzieć to pojedynczo, jak się radni ustosunkowują do tego? 

Radny Leszek Muszyński - sprzedać 

Radny Ignacy Janczuk - skoro to jest ich. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- mają budynki na tej działce 

Radny Wiesław Maciejuk - zasiedzenie przez tyle lat. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- więc co, zgadzamy się? 
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Radny Stanisław Maciejuk – nie wiem jaka procedura sprzedaży. 

Radny Ignacy Janczuk- ale czy on będzie w stanie kupić to po prostu? A podanie jest o 
kupno? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - o kupno. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - mogę powiedzieć słowo? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- proszę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, odczytała pani przewodnicząca 
podanie, oczywiście tu trzeba nadać bieg procedurze, trzeba się teraz zastanowić, bo na tą 
okoliczność, trzeba podjąć uchwałę, a wtedy zgodnie z ustawą o gospodarce 
nieruchomościami, po prostu przeanalizujemy i powiemy jak to będzie wyglądało z wolnej 
ręki, operat zrobić, trzeba wycenić. Szanowni Państwo, tego się nie zrobi jednym 
stwierdzeniem. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- odczytałam podanie, wiec tutaj jest 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - czyli mam nadzieje, że pani przeczytała, zasygnalizować 
temat dla radnych, żeby przemyślała. A ja poddam, pani zapisze na następną sesje, w 
najbliższym czasie, przygotujemy projekt uchwały i informacje jaka to jest wielkość działki, w 
jakiej formie mają czy dzierżawy, czy wieczystego użytkowania. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin odczytała podanie OSP z Wyrzyk z dnia 
21 kwietnia 2016 r. z prośbą o przyznanie funduszy i sfinansowanie zakupu wyposażenia 
kuchni w świetlicy.  Podanie stanowi załącznik do protokołu. Ja już podejmowałam ten temat 
w ubiegłym roku, ponieważ panowie dołożyli bardzo dużo, świetlica w Wyrzykach została 
wyremontowana. Panowie wykonali prace w całym zakresie swoimi siłami, nie wynajmowali 
wykonawców, tylko wykonali ogrom dobrej pracy, więc uważam, że powinniśmy się 
przychylić, żeby mogli w pełni tutaj użytkować tą świetlicę na różne przyjęcia itd. ewentualnie 
dołożyć środków do wyposażenia. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- ja jeszcze ustosunkuje się do tego podania, OSP występuje 
o zakup sprzętu gospodarstwa domowego, nie jest to działanie statutowe. Odrzucono 
opiniując budżet, odrzucono nam w Starych Szpakach zakup farby do malowania piwnic 
uzasadniając, że to nie jest działanie statutowe, także naprawdę. 

Radny Ignacy Janczuk- ale wcześniej zwracali się mieszkańcy, nie popadajmy w paranoje 
tutaj. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- musimy znaleźć jakieś rozwiązanie tutaj 

Radny Ignacy Janczuk- skoro zwróciło się Koło Gospodyń nie dostało, bo nie można, to się 
zwróciła straż 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tam koła gospodyń nie ma. 

Radny Ignacy Janczuk- ale jest jakaś rada sołecka, czy sołtys jest. 

Radny Leszek Muszyński - ale tutaj gdyby była ta farba w Szpakach, gdyby to było na 
budynek świetlicy wiejskiej to by nie było odrzucone, to tylko ze względu na straż, czy co? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak. 

Radny Leszek Muszyński- na straż, gdyby było na świetlicę wiejską to nie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie. 

Radny Leszek Muszyński- a tutaj występuje świetlica? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- tutaj występuje straż, ale przepraszam 
świetlica też występowała sołtys 

Radny Leszek Muszyński- nie, nie ale świetlica jest w Wyrzykach? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- oczywiście, że jest  
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk- ale posłuchajcie Państwo, ja przeczytam zdanie, 
„potrzebujemy zakupić lodówkę, zastawę stołową na 50 osób, talerze obiadowe głębokie, 
talerze płaskie, talerzyki, flaczarki, szklanki, kieliszki, 50 kompletów sztućców, kilka garnków, 
patelnie oraz przybory kuchenne. Zakup tego sprzętu pozwoli nam na wykorzystanie naszej 
świetlicy na różne przyjęcia okolicznościowe tj. Pierwszą Komunię Świętą, chrzciny, 
pogrzeby”. My nie negujemy tego, ale to jest działalność komercyjna z treści tego pisma. 

Radny Ignacy Janczuk- no to powiedźcie jak trzeba napisać żeby było dobrze. 

Radny Mateusz Leszczyński- dobrze by było prawnika zapytać. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin-jako mieszkańcy nie można, jako straż 
nie można. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - ja jeszcze uzupełnię, dlaczego tak w tej chwili teraz jest 
wszystko analizowane? Dlatego, że później się mówi, a bo tam można było, a tutaj nie 
można. Zgodnie z prawem nie można, tylko proszę się nie powoływać, jeżeli gdzieś było 
kupione, zamykamy temat nie wracamy do tego. A tak mówicie, a bo tam kupiliście, a tutaj 
nie chcecie, zgodnie z prawem odpowiedź jest. 

Radny Ignacy Janczuk- albo się traktujmy wszyscy jednakowo albo nie, jeżeli nie można to 
nie można wszystkim, a jeżeli można to można wszystkim.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak, dlatego stąd też mówię, nie wypominajmy sobie co było, 
bo tam gdzieś było kupione, a tutaj. Odpowiadając ja daje kierunek, tutaj straż nie może bo 
to nie jest działalność statutowa, nie może być zapisu, że chrzest, komunia, chce się 
społeczeństwo wsi integrować, chcą robić jakieś wieczorki wspólne, chcą się spotykać i już 
na to w inny sposób można, po prostu w inne słowa ubrać, żeby po prostu jak ktoś przyjedzie 
do nas na kontrolę nie podważył, bo każdy, kto zechce, kto weźmie podanie do ręki to powie, 
proszę Państwa nie daje się świetlicy za darmo, jest wynajęcie za pieniądz, czyli jeżeli jest  
pieniądz, to jest pieniądz na zakup tych talerzy i garnków. 

Radny Mateusz Leszczyński- zgadza się, wszystko by było dobrze i problemu by nie było 
gdyby była pani prawnik obecna i problem by rozwiązała o to chodzi głównie. 

Radny Ignacy Janczuk- tu tylko jest kwestia dobrej woli, bo ja pamiętam, przecież to jest 
temat sprzed roku i wtedy się zwracali mieszkańcy i też tam nie można było czemuś i znowu 
nie można czemuś, to jest tylko kwestia dobrej woli i powiedzenia im. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- ale ja powiem tak, my kupowaliśmy. Kupowaliśmy w ramach 
projektu, był projekt realizowany przez Białystok, do Wólki były kupione, do Kornicy Starej 
były kupione, do Kornicy Nowej, do Szpak, w ramach projektu to było. Projekt na zakup 
wyposażenia i w skład tego wyposażenia może iść, mogą być takie rzeczy, natomiast tutaj 
jeżeli Rada Gminy zwraca się, Wólka w jaki sposób ma sprzęt? 

Radny Ignacy Janczuk- ja już nie pamiętam tak dokładnie jak było. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- sprzęt, który jest na stanie Urzędu Gminy Starej Kornicy, w 
ten sposób było kupione, nie można nieraz może wszystkiego głośno powiedzieć. 

Radny Mateusz Leszczyński- a teraz tak nie wolno zrobić? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin odczytała podanie z 26 kwietnia 2016 r. 
pani Iwony Zaniuk Dyrektora ZPPO z prośbą o zakup nowej kosiarki samojezdnej. Podanie 
stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Mateusz Leszczyński- zakup kosiarki musi być, bo to nie ma o czym mówić. 

Radny Wiesław Maciejuk- jest potrzeba, to musi. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- jest potrzeba, na pewno teren do 
koszenia jest duży.  

Radny Mateusz Leszczyński- bardzo duży, trzeba zakupić. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- czyli Państwo zajęliście stanowisko, że 
tak. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin odczytała z 26 kwietnia 2016 r. pani 
Iwony Zaniuk Dyrektora ZPPO z prośbą o dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka na 
terenie placówki. Podanie stanowi załącznik do protokołu. Co Państwo na to, bo z tego 

wynika, że nie będzie takiego gminnego dnia dziecka. 

Radny Mateusz Leszczyński – dlaczego, nie było by taniej? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- nie jest w planie? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- było robione w gminne i było robione na poziomie 
przedszkola. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - tutaj jeszcze do tego zapisu odniosę się „w związku z tym, iż 
nie planuje się organizacji gminnego dnia dziecka proponuję by organ prowadzący 
przeznaczył określoną kwotę na ten cel, dla każdej placówki w gminie proporcjonalnie do 
liczby dzieci” to jest bardzo niesprawiedliwe, traktujmy dzieci tak samo, dlatego tam gdzie 
jest 58-60 jeżeli będziemy przeznaczali po 15 zł czy po 10 zł na dziecko to wiadomo, jaka 
będzie kwota, w tej szkole nic nie zrobią. Natomiast tutaj możemy dać kwotę zdecydowanie 
dużo mniejszą po 5 zł i 2 zł na dziecko i już będzie stanowiło określoną kwotę. Także nie 
możemy tak marginalizować szkoły ościenne, tylko trzeba tak zrobić, jeżeli robimy 
nieproporcjonalnie do dziecka tylko tak, żeby dzieci były zadowolone, bo proporcjonalnie do 
niczego innego nie prowadzi. To jest szkoła duża, dużo dzieci, wyjdzie duża kwota. 

Radny Wojciech Baj - to trzeba ustalić kwotę dla wszystkich szkół. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- bo rozumiem nie jest planowany gminny 
dzień dziecka tak jak do tej pory to było robione? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- było w Starej Kornicy, a może teraz inna świetlica zechce 
zorganizować i przyjąć do siebie. 

Radny Mateusz Leszczyński- przepraszam, a koszt wynajęcia takiej zjeżdżalni to jaki jest? 

 Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- różnie, Szanowni Państwo to zależy jaka jest 

Radny Mateusz Leszczyński- ale tak średnio? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to panu odpowiadam, były tak, że od 1.500,00zł do 
3.400,00zł, takie zjeżdżalnie jak były na festynach tutaj to nawet wiem, z tego co wchodziło w 
koszt 

Radna Ewa Szydłowska- to niesprawiedliwie by było gdyby to był gminny dzień dziecka? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- na komisji mieliśmy ustalone, jakie 
imprezy organizujemy w 2016 r. 

Radny Ignacy Janczuk- albo może sfinalizować jeden tutaj w gminie. 

Radny Mateusz Leszczyński- zrobić w placówce tutaj. 

Radny Ignacy Janczuk- w głównej placówce zrobić dla wszystkich szkół razem i wtedy 
wynajęcie będzie w jednym miejscu. 

Radny Ignacy Janczuk- dzieci dowieźć autokarem, a po imprezie odwieźć do domu. 

Radny Mateusz Leszczyński- będzie taniej, na pewno dużo taniej w jednym miejscu. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- ale to też jeżeli w Kornicy musiałaby się wypowiedzieć pani 
dyrektor. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- zwrócę się do pani dyrektor. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- proszę Państwa może należałoby 
rozważyć, żeby pan wójt porozmawiał z panią dyrektor, bo nie można ogólnie narzucić, pani 
dyrektor musi wyrazić zgodę. 
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Radny Ignacy Janczuk- dojdzie około 100 dzieci. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - i czy ewentualnie chciałaby 
zorganizować dla innych szkół, żeby były równe szanse, więc niech pan wójt porozmawia z 
panią dyrektor i ewentualnie pani dyrektor swoje stanowisko przedstawi. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak jak pani skarbnik powiedziała inna świetlica, czy w 
innym miejscu bo mamy różne obiekty. Można to zorganizować w świetlicy i zrobić gminny, a 
jeżeli mówimy o zrobieniu dnia dziecka, to przeprowadzę rozmowę z panią dyrektor, bo oni 
mają najlepszy kompleks do zorganizowania tego. Kobylany mogłyby zrobić, bo mają park, 
wszystko, w Szpakach nie bardzo, bo tam jest plac trochę przed szkołą i boisko za szkołą. 

Radny Ignacy Janczuk- nie, no tutaj jest najlepiej, bo tu są boiska. 

Radny Mateusz Leszczyński- wyjdzie najlepiej i najtaniej. 

Radny Leszek Muszyński- w wyniku opadów to mamy salę. 

Radny Mateusz Leszczyński- to jest dobra lokalizacja od tyłu budynku, dziecko nie 
wybiegnie, trzeba się liczyć z tym, że mamy ogrodzony plac z tyłu więc dziecko nie ucieknie 
na drogę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę Państwa,  ja myślę że wystąpię z wnioskiem i oraz z 
taką opcją żeby, żeby Państwo wiedzieli jaki mam zamysł, żeby do organizowania tego dnia 
dziecka włączyli się kadra szkolna z każdej placówki. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - więc proszę Państwa po odczytaniu 
tych podań, te zmiany zostaną naniesione. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - jeszcze jedno podanie 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - dopiero otrzymałam jeszcze jedno 
podanie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin odczytała podanie z 22 kwietnia 2016 r. 
Koła Emerytów i Rencistów w Starej Kornicy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
dofinansowanie Koła Emerytów i Rencistów w Starej Kornicy. Spotkanie ma na celu 
integrację lokalnej społeczności emerytów i rencistów. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- dwa słowa w tej kwestii, tak było spotkanie koła emerytów i 
rencistów, oni chcą zrobić sobie spotkanie 12 maja, takie integracyjne rencistów z całej 
gminy, odbyłoby się ono na poziomie szkoły, tak jak zawsze było to parę złoty, żeśmy tam 
dawali i na te spotkania integracyjne by wchodziło 500 zł, ja mówiłem nie były to duże kwoty. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - w granicach ile? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- 500-700zł do 1000zł. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - więc proszę Państwa odnośnie tych 
podań, pani Ania tutaj wcześniej odczytała uchwałę zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej i ja proponuję żeby przegłosować to co pani Ania odczytała i te zmiany, które 
wynikają z podań ewentualnie na następnej sesji, zostaną umieszczone do następnej sesji w 
WPF i budżecie na 2016 r. i przegłosujemy na następnym spotkaniu, te dzisiejsze podania. 

Radny Mateusz Leszczyński- ja bym jeszcze chciał, a odnośnie tych zmian w WPF naszą 
drogę w Wygnankach, co pan wójt mówił, że się nie da zrobić. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- ale to przegłosujemy, to zostanie 
umieszczone, dzisiaj pani Ania tego nie umieści. 

Radny Mateusz Leszczyński- ja bym chciał złożyć wniosek w tej sprawie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- to zostanie umieszczone, a te zmiany 
dzisiejsze co zostały odczytane i co dzisiaj zostało powiedziane. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- na następnej sesji. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- na następnym spotkaniu pani Ania po 
prostu umieści, bo to są świeże sprawy i może w ten sposób, czy wyrażacie Państwo zgodę? 

Radny Ignacy Janczuk- to znaczy ja to bym wolał, żeby to było teraz, bo to i tak się już 
odciąga w czasie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- nie odciąga, ale jak teraz? Pani Ania 
musi iść wszystko powpisywać i odczytać uchwałę, żeby podjąć uchwałę. 

Radny Ignacy Janczuk- ale mam nadzieję, że będą wprowadzone te nasze prośby. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- musi być po prostu zabezpieczenie środków. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- te, które były przedstawione postaramy się wprowadzić 
wszystkie, które były tutaj, z tym, że mówię Wyrzyki z poprawką. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin odczytała uchwałę numer XXVI/106/2016 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. 

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

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- następnie mamy zmiany w budżecie 
gminy na 2016 r. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk - zmiany w budżecie gminy, tak jak tutaj Państwu 
przedstawiłam jeżeli chodzi o stronę dochodową, czyli wyjaśniłam co dostaliśmy, składkę 
zdrowotną, dodatek energetyczny, zwiększono nam plan dochodów na udział w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, zmniejszono nam subwencję oświatową. Subwencja 
oświatowa jest kalkulowana na podstawie sprawozdań SIO, które dyrektorzy szkół przesyłają 
w miesiącu wrześniu, październiku do Ministerstwa Edukacji Narodowej i to jest bazą do 
ustalenia tej subwencji oświatowej, czyli te zmiany jeżeli chodzi o stronę dochodową to 
wyjaśniłam. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, powiem na co zwiększamy. W dziale 
gospodarka mieszkaniowa, czyli na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, czyli to są 
budynki stanowiące mienie komunalne gminy, 1.861,00 zł zwiększamy, zdejmujemy z 
paragrafu 605, to chodzi o Kiełbaski. Tutaj zdejmujemy z zadań inwestycyjnych, natomiast 
wkładamy to na paragraf 421 zgodnie z wnioskiem, oni chcą przeznaczyć na zakup bramy 
na ten plac, ponieważ brama ma wartość 1.860,00 zł, także to nie jest środek inwestycyjny i 
będzie z wydatku bieżącego finansowana. Na zakup energii brakuje nam środków, brakuje 
nam pieniędzy, planu na zakup energii elektrycznej do świetlic, które są, nie tylko do świetlic 
do budynków, które stanowią mienie komunalne gminy. W administracji publicznej 
zdejmujemy z 13 zadania zleconego 751.11 Urzędy Wojewódzkie, to są zadania zlecone i tu 
zdejmujemy z 13 wkładamy na wynagrodzenia osobowe pracowników, to jest rozdział, który 
jest w 100% dofinansowany z budżetu wojewody. Środki te wykorzystujemy również w 
100%. Dokładamy do Urzędu Gminy na zakup energii elektrycznej 20.000,00 zł, bo na 
prawdę plan nam już w tej chwili się skończył. Za pierwszy kwartał miałam gdzieś 
sprawozdanie i mogłabym odczytać, bo specjalnie wzięłam, żeby podeprzeć jakie jest 
wykonanie jednostki. W każdym bądź razie w pierwszym kwartale, plan ten został już 
wykorzystany. Plan wydatków, paragraf 426 plan mieliśmy 25.000,00 zł, zaangażowanie w 
całości jest już wykorzystane 25.000,00 zł i teraz na dalsze wpływy za energie elektryczną 
nie mamy już środków planu na zaangażowanie w tym paragrafie, w tym rozdziale, bo był 
zakupiony olej opałowy do Urzędu Gminy stąd, też te środki wszystkie w 100% już zostały w 
pierwszym kwartale wykorzystane zaangażowane w dalszą realizację, także tutaj dokładamy 
20.000,00 zł. W 759.95 pozostała działalność dajemy na nagrody konkursowe 400 zł, tam był 
organizowany przez gminę konkurs w szkołach, nie wiem czy to strażacy. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to znaczy to była strażacka albo bezpieczeństwo drogowe. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak, z bezpieczeństwa drogowego.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- to były eliminacje gminne, potem powiatowe i regionalne. 
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk- i w pierwszej wersji daliśmy 200 zł na te nagrody, a w tej 
chwili zwiększamy o 400 zł dlatego, że po prostu na te nagrody właśnie jest specjalny 
wyłoniony oddzielnie paragraf 419 na nagrody konkursowe i z tego paragrafu. 

Radny Ignacy Janczuk- tak, można znaczy? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak 

Radny Ignacy Janczuk- to nie jest statutowe też? Ale można. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- no nie, dlatego, że to jest wśród młodzieży szkolnej konkurs. 
W oświacie i wychowaniu tutaj wyłaniamy paragraf 291 zwrot dotacji, oraz płatności 50 zł, 
wkładamy do planu wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększamy o kwotę 16.115,00zł 
w szkołach podstawowych, natomiast zdejmujemy to z trzynastek, które zostają wolne środki 
i stąd też przenosimy na wynagrodzenia do szkół. To samo robimy w oddziałach 
przedszkolnych, zdejmujemy z trzynastek, po wypłacie trzynastek kwotę 10.996,55 zł dajemy 
to na wynagrodzenia osobowe, w przedszkolach również ta sama. 

Radna Ewa Szydłowska- ale dlaczego to z trzynastek? Bo po prostu tam zostało. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk - został plan, po prostu kalkuluje się plan, niby określa się, bo 
to jest plan, my na etapie planowanie nie przeliczamy tego dokładnie tylko bierzemy kwotami 
globalnymi, czyli wykonanie razy 8,5%. Natomiast później już indywidualnie się podchodzi 
czy ktoś spełnia wymogi na naliczenia i otrzymania tej trzynastki, czy nie spełnia, może był 
na zwolnieniu chorobowym, może  różne sytuacje, które mówią że za ten okres ta trzynastka 
nie należy się. I stąd też to przenosimy do paragrafu 401. W dziale 80149 realizacja zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zdejmujemy tutaj z tych paragrafów te kwoty, 
dlatego, że w tej chwili według metryczki, którą otrzymujemy z Ministerstwa Finansów nie 
mamy dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy w 
przedszkolach, tylko jedynie w szkołach. I stąd też te środki z działu 80149 przenosimy do 
80150, to jest rozdział, z którego finansowane są te zadania dla dzieci wymagających 
specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach. I stąd też, tutaj te środki 
stosownie do potrzeb zmieniamy, przenosimy z jednego rozdziału do drugiego. Również tutaj 
i w funduszu socjalnym i w szkoleniach, po prostu dokonujemy zmiany, też bazujemy na 
podstawie realizacji budżetu za rok poprzedni, na podstawie sprawozdań. W ochronie 
zdrowia zdejmujemy z ekspertyz i analiz i dajemy to na zakup usług pozostałych. Proszę 
Państwa z tego przeciwdziałanie alkoholizmowi opłacane są w części osoby uzależnione od 
alkoholu, leczenie ich. Dalej w pomocy społecznej przenosimy z trzynastek na 
wynagrodzenia tą kwotę 499,76 zł. Dalej  w rozdziale 85212 który jest w 100% również 
finansowany z budżetu państwa przenosimy z trzynastek na wynagrodzenia 77,11 zł. W 
ubezpieczeniach zdrowotnych dotacje, którą otrzymujemy wkładamy na wydatki 2.239,00 zł, 
w dodatkach mieszkaniowych otrzymaną dotację w kwocie 280,00 zł dzielimy na 
świadczenia społeczne i należy nam się z tego 2%, i tutaj 5.060,00 zł na zakup papieru i 
materiałów dajemy. Edukacyjna opieka wychowawcza w świetlicach szkolnych z trzynastek 
zdejmujemy kwotę 7.677,16 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników to dajemy. 
Wkładamy również do tego działu stypendia, na które otrzymaliśmy decyzje i one były po 
stronie dochodów 45.734,00 zł, w kulturze i ochronie dziedzictwa kulturowego dajemy 
również na nagrody konkursowe 1.000,00 zł, czyli tutaj przy organizacji konkursów w 
świetlicach. Zakup żywności zwiększamy o 700,00 zł, bo brakuje nam środków. I zakup 
energii elektrycznej 17.646,75 zł, czyli też na zakup energii elektrycznej w świetlicach, które 
są na naszym terenie. To są te zmiany po stronie wydatków. Czy ktoś ma pytania? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - czy ktoś ma pytania w związku ze 
zmianami w budżecie? 

Radny Mateusz Leszczyński - o zakupie energii elektrycznej to jakieś strasznie duże koszty 
poniesione są, z czego to wynika? 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- tak, jak już mówiłam energia elektryczna, czyli tak, są tutaj i 
zakup tej energii fizycznie, która świeci i zakup oleju   
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Radny Mateusz Leszczyński- ale w porównaniu z ubiegłymi latami czy rokiem poprzednim, to 
jest 20.000,00 zł albo 17.000,00 zł to jednak kwota nie mała. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- zaraz, mam sprawozdania za ubiegły rok. 

Radny Mateusz Leszczyński - z pięciu lat, to raz była zima i nie było zimy. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- już jedną chwilę, powiem jaka była realizacja. Zakup energii 
w ubiegłym roku 11.805,00 zł, ale proszę Państwa już powiem ile mieliśmy za pierwszy 
kwartał tego roku, 10.872,00 zł takie mamy zaangażowanie, bo musimy mieć plan nie na 
fizyczny wydatek tylko również na zaangażowanie. Jeżeli jest umowa podpisana na zakup 
energii elektrycznej, czy na zakup oleju do pieców, do centralnego ogrzewania, to te umowy 
muszą mieć odzwierciedlenie w planie. One muszą, plan musi nam zabezpieczyć środki czy 
na energię elektryczną całoroczną czy też na zakup tego oleju napędowego i stąd też no 
niestety tyle brakuje nam środków. W trakcie roku, zobaczymy, jeżeli będzie jakiś spadek 
realizacji tego wydatku, to mogę zdjąć w każdej chwili. Ale analiza pierwszego kwartału już 
mówi, że zapotrzebowanie jest zdecydowanie większe i pod zapotrzebowanie pod to 
zaangażowanie. Jeżeli mamy w budżetówce zaangażowanie i wydatek i koszt. 
Zaangażowanie, wydatek i koszt, zaangażowanie to jest to co podpisujemy umowę, wydatek 
to co fizycznie płacimy dzisiaj to jest wydatek, koszt to jest, to kupujemy olej do pieców i 
mamy wydatek na przykład kwotę 10.000,00 zł, ale to jest wydatek, on nie stanowi kosztu 
jeszcze. W chwili kiedy nastąpi zużycie tego oleju, to wówczas to odnosimy na koszt, czyli 
przeksięgowujemy na koszt, który później ma wpływ na wynik finansowy i fundusz jednostek. 
Taka jest zasada, inaczej się księguje przy prowadzeniu działalności gospodarczej, inaczej w 
budżetówce. Tutaj w budżetówce, przy prowadzeniu działalności w ogóle nie mamy planu 
prawda, tylko coś tam mamy potrzebę taką to kupujemy, robimy abyśmy mieli środki na 
rachunku bankowym.  

Radny Ignacy Janczuk- ja bym może tak przeprosił,bo już tak z grubsza wiemy, a pani się 
spieszy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- czyli nie ma więcej pytań tak? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin odczytała uchwałę numer XXVI/107/2016 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

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

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- ja jeszcze jeżeli można, to mam tutaj takie pismo, 
otrzymałam od pana wójta z 2 maja. Skarbnik Gminy Stara Kornica, proszę o przygotowanie 
pozwu do sądu o zwrot kaucji wpłacone do Starostwa Powiatowego w Łosicach w ramach 
realizowanego w partnerstwa z powiatem łosickim projektu pod nazwą „Rozwój współpracy 
transgranicznej w celu ochrony, ludzi, środowiska w obszarze przygranicznym Polski i 
Białorusi w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-
2013. Pozew proszę przygotować biorąc pod uwagę stanowisko Rady Gminy Stara Kornica 
w przedmiotowej sprawie oraz na podstawie posiadanego oryginału dokumentów 
dotyczących projektu. 
I po prostu mam takie pytanie, bo w tej chwili wiadomo nie ma radcy prawnego, bo w tej 
chwili jesteśmy na etapie, to jest raz, a po drugie czy na pewno Rada Gminy chce 
powoływać Starostwo Powiatowe do sądu? Może po prostu zaprosić jeszcze raz starostę.  
 
Radny Ignacy Janczuk- nie, ale znowu robicie nas od tyłu. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- ja czytam pismo, które otrzymałam.  

Radny Ignacy Janczuk- my daliśmy jasno, że ma pan, wystąpić jako wójt o zwrot tych 
pieniędzy, jeśli nie, to dopiero wtedy wystąpimy na drogę sądową, czy pan nas słucha, czy 
po prostu pan wie w jakim świecie pan żyje i co pan tu robi? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- nie wystąpił, tylko skierował pismo. 

Radny Ignacy Janczuk - my nie mówiliśmy wystąpić, tylko zażądać zwrotu kaucji. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - proszę o ciszę. 

Radny Ignacy Janczuk - nie, pan dalej nas nie słucha i ma znów swoje jakieś tam rozgrywki. 
Było jasne nasze stanowisko, pan miał wystąpić do starosty, pan jako wójt do starosty o 
zwrot reszty kaucji, w przeciwnym wypadku skierujemy sprawę na drogę sądową i dać im 
czas, a nie pan chce wychodzić z pozwem sądowym i się podpierać radą. 

Radny Leszek Muszyński - bo tutaj jak działaliśmy pół roku temu, gdy powiat chciał pozyskać 
pieniądze na drogę, to potrafili przyjeżdżać dwa razy w tygodniu i nas prosić żebyśmy my 
jako gmina udzielili im pożyczki. Wydaje mi się, że z ich strony teraz to wypadałoby dwa razy 
przyjechać i prosić nas o umorzenie skoro nie mają tych pieniędzy dla nas, bo z drugiej 
strony myśląc, ten majątek został u nas i te 5% tych pieniędzy no stało się nieszczęście, bo 
wyszedł projekt jak wyszedł, ale majątek jest na terenie gminy i teraz według mnie powinni 
przedstawiciele, czy pan starosta przyjechać i sprawę rozjaśnić. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- po prostu zaprosić trzeba na sesję. 

Radny Leszek Muszyński- nie, bo póki co nas nikt nie próbował o to poprosić i to jest 
sytuacja patowa, mówię w jedną stronę potrafili, to przyjeżdżali dwa razy w tygodniu, a teraz 
nie ma nikogo. 

Radny Mateusz Leszczyński- ale to przecież pan wójt miał wystąpić. 

Radny Ignacy Janczuk- wójt ze starostą się spotykał już kilka razy w tej sprawie. 

Radny Stanisław Maciejuk- jeszcze jakie wójt podjął kroki w tej sprawie, że do sądu by 
poszedł. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - panie wójcie czy słyszał pan co radni 
powiedzieli, rada zobowiązała pana do wystąpienia na piśmie do starosty  

Radny Mateusz Leszczyński- w innym wypadku 

Radna Ewa Szydłowska-  a nie do pani skarbnik. 

Radny Ignacy Janczuk- nie do pani skarbnik i nie od razu sądowo. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, odsłuchamy i ściągniemy to co było z 
nagrania i jakie były słowa powiedziane. 

Radny Ignacy Janczuk- spokojnie, powoli takiej rozmowy tam nie było co pan mówi. 

Radny Mateusz Leszczyński - ale my mówimy do pana wójta, żeby pan się zwrócił do 
starosty, powiedział tak, panie starosto zwracam się jako wójt o zwrot tej kaucji w 
przeciwnym wypadku będziemy występować na drogę sądową i ma się wójt zwrócić 

Radny Ignacy Janczuk- a nie najpierw 

Radny Mateusz Leszczyński- a nie pan jakieś nagranie wyciąga. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- przecież pan powiedział na ostatniej komisji, że 
bezwzględnie pan wójt musi wystąpić na drogę sądową. 

Radny Ignacy Janczuk- nie, takie słowa tam nie padły, bez przesady. 

Radny Mateusz Leszczyński- jeżeli nie będzie zwrotu kaucji na drogę sądową, było 
powiedziane. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- Szanowni Państwo, pismo wysłałem do starosty w którym 
napisałem, że gmina nie, żeby przywołać słowa i żeby dokładnie powtórzyć, nie zgadza się 
na umniejszenie 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - że Rada Gminy 

Radny Mateusz Leszczyński - Rada Gminy 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- umowę, że się nie zgadza na zmniejszenie 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- tak, tam  była Rada Gminy, a nie wójt 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nie inaczej na pokrycie zmniejszenia dotacji 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- proszę ja panu dam.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja mam, to sobie wezmę. 

Radny Ignacy Janczuk- to chodzi tylko żeby to „motać’, nie rozstrzygać spraw tylko cały czas 
„motać” i zwalać na kogoś. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - nie, to pan cały czas szuka, nie chce pan wziąć 
odpowiedzialności tylko żeby wójt 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- proszę Państwa, proszę o ciszę. 

Radny Ignacy Janczuk- ja odpowiedzialność wezmę 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ja też biorę przed sądem i przed prokuratorem. 

Radny Ignacy Janczuk- pan nas nie straszy sądem, my się nie boimy sądu. I proszę mi 
więcej takich argumentów nie podnosić o sądzie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- proszę o ciszę. 

Radny Ignacy Janczuk- bo pan nas zastrasza w tej chwili sądem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ja nikogo nie zastraszam, tylko mówię. 

Radny Ignacy Janczuk- jak nie? Prokuratorem i sądem. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- będę rozstrzygać czy zasadne, czy niezasadne. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- pani Aniu więc z tym pismem 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk- otrzymałam takie pismo, po prostu chce opinię 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- pani Ania otrzymała od wójta takie 
pismo 

Radny Leszek Muszyński- no tak mi się wydaje, że powinien przedstawiciel przyjechać i 
przedstawić 

Radny Ignacy Janczuk- na razie do sądu nie. Pierwsze pismo ma pójść od wójta, tak jak ja 
mówiłem, pierwsze pismo, które zwraca się o zwrot kaucji niepomniejszonej, w przeciwnym 
wypadku gmina wyjdzie na drogę sądowa, a nie wychodzić na drogę sądową przed 
wszystkich. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - a z tym pismem pani Ania co ma 
zrobić? 

Radny Mateusz Leszczyński- jest stwierdzenie wyraźnie, proszę tak zrobić i nie będzie 
problemu. 

Radny Ignacy Janczuk- te pismo odpisać dla wójta, pani będzie miała czas to odpisze w 
wójtowi, że Rada nie wyraziła w tej chwili zgody na wejście na drogę sądową, zobowiązała 
wójta. A tak piszmy sobie pisma, a co tam. 

Radny Leszek Muszyński – ale to do niczego nie prowadzi. 

Radny Ignacy Janczuk- pan sobie żarty robi z nas normalnie. 

Radny Mateusz Leszczyński- było mówione, że ma być powiedziane dla starosty, o zwrot 
reszty kaucji, jeżeli tego nie zwróci wychodzimy na drogę sądową. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - tam panie wójcie, niech pan nie 
przekłamuje, tam pisało że Rada Gminy. 

Radny Ignacy Janczuk wciska pan „ciemnotę” 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- że my nie pokrywamy zmniejszenia dotacji, wyraźnie piszę. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- pan odpisze to pismo tak jak rada pana 
zobowiązała. 

Radny Ignacy Janczuk- pan ma dopiero dać szansę starostwu powiatowemu na 
wypowiedzenie się w tej sprawie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ale pan powiedział, że wójt się spotyka przecież ze starostą 
w tej sprawie, nie miałem spotkania od tego 

Radny Ignacy Janczuk- miał pan. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- był starosta dwa dni temu, przywiózł pismo, siedziałem 
może 10 minut, przysłał dokument, w którym pokazał, że te umniejszenie to nie jest kosztem 
kwalifikowanym 

Radny Mateusz Leszczyński- ale przedstawiliśmy swoje stanowisko wyraźnie, że pan ma 
zwrócić się do starosty o zwrot reszty kaucji inaczej występujemy na drogę sądową, to jest 
proste 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – trzeba zajrzeć do umowy i przeczytać co jest kosztem 
kwalifikowanym a co nie? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- pan wójt został zobowiązany ponownie, 
któryś już raz do napisania  

Radny Ignacy Janczuk- a jeszcze powiem, że pan wójt nie wykonuje zaleceń rady, po raz 
kolejny, nie wykonuje zaleceń rady. 

Ad.pkt.7.p.p. Wnioski i interpelacje radnych 

Radny Mateusz Leszczyński- mam wniosek, chciałbym oficjalnie żeby pan wójt wystąpił do 
powiatu o przejęcie właściwości drogi powiatowej na rzecz budowy drogi w Wygnankach, bo 
mieszkańcy proszą od 20 lat i jakoś nie ma nic. 

Radny Stanisław Wielogórski – może najpierw swoje zróbmy. 

Radny Mateusz Leszczyński- wszystkie mają tylko tu nie mamy, to samo było z chodnikiem, 
powiatowy chodnik był. Wzięła gmina na siebie właściwości, dało się zrobić, a tam się nie 
da? 

Radny Stanisław Maciejuk- no da się 

Radny Mateusz Leszczyński- no dziękuję. 

Radny Stanisław Maciejuk- ale szkoły to nie, szkoły to nie trzeba robić? 

Radny Ignacy Janczuk- szkołę trzeba robić. 

Radny Mateusz Leszczyński- składam oficjalnie wniosek aby poddać pod głosowanie. 

Radny Stanisław Wielgórski – ludzie pytają w sprawie tej drogi, tamtej czy coś się dzieje? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- mówi pan drogi odnośnie której, tej Kolonia Koszelówka? 
Do remontu? 

Radny Stanisław Wielgórski - nie to jest wpisane. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - złożyłem wniosek o dofinansowanie, jeszcze nie ma listy 
rankingowej czy dostaniemy i będzie jak dostaniemy wprowadzone do budżetu, nawet chyba 
jest już tak? Jest wprowadzone. 

Radny Stanisław Wielgórski - a jak nie dostaniemy to nie będzie drogi? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę Państwa, to Państwo decydujecie, tam jest koszt 
oszacowany 370.000,00 zł. 

Radny Ignacy Janczuk- na razie nie mamy. 

Radny Stanisław Wielgórski - odnośnie tej drogi co pytają przy lesie. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo, odpowiadam drogi przy lesie nie ma, 
droga jest zrobiona w prywatnych gruntach. 

Radny Mateusz Leszczyński- dobrze, a jeszcze odnośnie tej drogi powiem jeszcze, na tą 
drogę 15% Wygnanki mają, bo szkoła została sprzedana z tego co wiem, czy 10%, to już 
trochę pieniędzy jest. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- no właśnie chciałem zapytać tutaj pan podnosił temat, że 
źle informujemy, podajemy, dlaczego to tak długo trwa, a pan nawet nie zapytał, kiedy 
przetarg i nie przystąpił, a pan był wnioskodawcą żeby ogłosić przetarg, że pan chce kupić. 

Radny Mateusz Leszczyński- i co? A pan, ile razy mówimy żeby pan zrobił wycenę. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jaką, zrobiłem wycenę. 

Radny Mateusz Leszczyński- zrobił pan wycenę po około trzech miesiącach. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- ale powiedziałem tylko o tym, że wycena była robiona rok, 
czy ile, a powiem tyle i tyle kosztowała, przed nową sprzedażą trzeba było zrobić nowy 
operat szacunkowy, bo operat szacunkowy jest ważny określony czas. 

Radny Mateusz Leszczyński- szkoła została sprzedana, mamy część pieniędzy, zgadza się? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - szkoła w Wygnankach, a szkoła w 
Czeberakach? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - nie było chętnego? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- proszę Państwa czy jeszcze?  

Radny Ignacy Janczuk- jeszcze tak króciutko. 

Radny Mateusz Leszczyński- proszę o przegłosowanie mojego wniosku poddać, przejęcie 
właściwości drogi od powiatu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- może zastanówcie się jeszcze do 
następnego spotkania. 

Radny Leszek Muszyński- jeszcze wójt mówił, że będą kosze przy świetlicach. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin - proszę o ciszę 

Radny Leszek Muszyński - no nie ma tych koszy, miały być, a nie ma. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - kosze brak, przy świetlicach i remizach. 

Radny Ignacy Janczuk - ja jeszcze chciałbym, żeby pan tak króciutko nam wyjaśnił, bo 
jeszcze o to co pan Stanisław pytał, bo prowadził pan rozmowy na temat zamiany tych 
działek, jaka jest sytuacja w tej chwili, czy te działki są zamienione, ta droga będzie robiona? 
Jaka jest sytuacja w tej chwili prawna tej sprawy? Bo pan już dwa lata temu powiedział, że 
rozmawiał z lasami państwowymi o zamianę tej działki, na jakim etapie jest ta sprawa? 

Radny Stanisław Maciejuk- na żadnym 

Radny Ignacy Janczuk- co? 

Radny Stanisław Maciejuk- na żadnym. 

Radny Ignacy Janczuk- nie, ja pytam wójta. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- odpowiadam panu, rozmawiałem z nadleśnictwem rok, 
półtora może, dwa przy okazji innych spraw. Nadleśnictwo tylko takich dokonało czynności 
po tych rozmowach, że dokonało podziału tych działek i wyodrębniło dwie nowe działki 
osobno o szerokości 9,80 m na własny koszt, kiedy proponowałem, wnioskowałem, do rady 
o zabezpieczenie w kwocie około 5.000,00zł na te czynności ewentualnie z podziałem tej 
działki dużej i podmienienie tej działki właśnie 9,80 m potencjalnie na przyszłość będzie 
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droga, to wszytko, nie wydałem tych pieniędzy, bo to zrobiło nadleśnictwo własnym 
symptomem i kosztami. 

Radny Mateusz Leszczyński- i co dalej? 

Radna Ewa Szydłowska- a rozmawiał pan z właścicielami gruntów? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- proszę? 

Radna Ewa Szydłowska- czy były prowadzone rozmowy z właścicielami gruntów, żeby to 
odkupić od nich? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- było wcześniej rozmawianie, informowałem 

Radna Ewa Szydłowska- sam pan rozmawiał czy ktoś z panem był, przewodnicząca czy ktoś 
inny? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- jeździłem po wszystkich rolnikach i pytałem jaka jest 
sytuacja, statut, jeżeli doszłoby po prostu 

Radna Ewa Szydłowska- ale sam, tak? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak. 

Radna Ewa Szydłowska - i tak trudno udowodnić, bo oni twierdzą, że nikt z nimi nie 
rozmawiał. 

Radny Ignacy Janczuk- ale jak był pan sam, to ja w ogóle 

Radna Ewa Szydłowska- pan wójt mówi że był, oni mówią że nie. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- byłem, u pan Litwiniuka, byłem u pan Golca, byłem u pan 
Kalinowskiego. 

Radna Ewa Szydłowska- ale niech pan sam nie jeździ, bo takie sytuacje wynikają, trzeba 
brać panią przewodniczącą 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- no mogę każdą jedną osobę z rady ze sobą zabrać. 

Radny Ignacy Janczuk- panie wójcie, minęło dwa lata, a gdzie my jesteśmy z tą drogą? 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- nigdzie, bo ja nie mówiłem, gwarancji nie dawałem, że ta 
droga powstanie w jakim czasie. 

Radny Ignacy Janczuk- podnosiliśmy, nawet ja sam osobiście prosiłem pana żeby zaprosić 
tych wszystkich gości, tych wszystkich ludzi do gminy i dogadać się z tymi ludźmi, z tymi 
ludźmi szło się dogadać, droga by była dużo prościej, ale pan się uparł tej zamiany, nie wiem 
czemu i teraz jest pan z ręką 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- jest wina wójta, bo nie ma drogi pod lasem. 

Radny Ignacy Janczuk- oczywiście, że tak, bo to już się ciągnie dwa lata. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tak, trzeba to mocno podkreślić, że wójt nic nie zrobił żeby 
powstała droga. 

Radny Ignacy Janczuk- wyprostować, tak. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? 

Radny Stanisław Maciejuk- żeby gmina się zwróciła do starostwa o drogę na Kiełbaskach, 
coś jakoś tam uporządkowali, ludzi płacą podatek od nieruchomości i do tego dojdzie, że 
ludzie postawią szlaban. 

Radna Ewa Szydłowska- pani Aniu, a promocja gminy, to co płacimy dla podlasie24, to w 
którym dziale jest zawarte? 

Skarbnik gminy Anna Blondyk- umowa u nas w księgowości na pewno będzie. 

Radna Ewa Szydłowska- ale w jakim dziale? W budżecie te koszty? 
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Skarbnik gminy Anna Blondyk- tak, 75023 paragraf 4300, bo ja myślałam gdzie fizycznie 
umowa leży, źle zrozumiałam. 

Radna Ewa Szydłowska- nie, w budżecie jak to jest księgowane. 

Skarbnik gminy Anna Blondyk- natomiast tutaj 75023 paragraf 4300. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? 

Radna Ewa Szydłowska- jak pod nazwą to jest? 

Skarbnik gminy Anna Blondyk- zakup usług pozostałych. 

Radny Mateusz Leszczyński- a jeszcze uchwała w sprawie Komisji Rewizyjnej o wyjazdy 
służbowe pana wójta, uchwała jest. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- ale to, nie było tego w programie 
odłożymy to. 

Radny Mateusz Leszczyński- żeby podjąć uchwałę. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Bardadin- będziemy musieli, na następną, bo 
wtedy żeśmy prosili i nie wystarczyło, musimy poruszyć uchwalę, żeby Komisja Rewizyjna 
mogła rozpocząć pracę. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina 

Bardadin zamknęła obrady XXVI Sesji Rady Gminy o godzinie 11 : 35. 

 

 
 
 
Protokołowała                                                                                           Przewodniczyła 
 
Marzena Gromysz                            Halina Bardadin  
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