
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2021  

z sesji Rady Gminy Stara Kornica  

odbytej w dniu 3 lutego 2021 r. 
 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI 

Data rozpoczęcia 03.02.2021 r. 

Godzina rozpoczęcia 15:00 

Godzina zakończenia 19:00 

Miejsce Sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica 

Przewodniczący obrad Zofia Szpura – Przewodnicząca Rady Gminy Stara Kornica 

Liczba radnych 15 

Liczba obecnych radnych 13 

Nieobecni radni Mateusz Leszczyński, Piotr Pieczyński 

Goście 

Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica 

Małgorzata Patralska – Skarbnik Gminy 

Sołtysi, mieszkańcy 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji 
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura – otwieram XXXIV sesję Rady Gminy Stara Kornica w dniu 3 
lutego 2021 r. Witam bardzo serdecznie przybyłych radnych, Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka, 
Skarbnik Gminy Małgorzatę Patralską, sołtysów oraz media.  
 

Punkt 2. Sprawy organizacyjne: 

1. Stwierdzenie quorum 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w obradach uczestniczy wymagana liczba Radnych, przy której 
Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.  
 

2. Przedstawienie porządku obrad  

Przewodnicząca Rady – przedstawię w tej chwili porządek obrad dzisiejszej sesji. 
 

Porządek obrad sesji:   



1. Otwarcie. 

2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum, 

2) przedstawienie porządku obrad, 

3) przyjęcie protokołu z XXXIII sesji. 

3.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

4.  Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami. 

5.  Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 r.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica”, 

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021 - 2036, 

3) zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodnicząca Rady – czy ktoś chciałby zmienić porządek obrad? 

Radny Piotr Kiryluk – proponuję, dodanie do porządku obrad w puncie 6 podpunktu 2, który brzmi: 

podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do współfinansowania inwestycji 

„Budowa drogi powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze- Wólka Nosowska –gr województwa (Nosów) 

od km 2+300 do km 5+800. Uważam, że to powinno być dołączone z automatu do porządku obrad, 

nie trzeba tego zgłaszać. Proszę o przegłosowanie. 

Przewodnicząca Rady – nie może to być w punkcie 2, jeżeli już to w punkcie 4, ponieważ wszystkie 

chwały zmienią nam kolejność.  

Radny Piotr Kiryluk – może być.  

Przewodnicząca Rady – Pan Ignacy jeszcze chciał zabrać głos.  

Radny Ignacy Janczuk – chciałbym poprosić Radnych i Pana Wójta, aby w punkcie 6 przed 

głosowaniem nad kredytem na inwestycję modernizacja oświetlenia, przedstawił nam zysk jaki 

Gmina będzie miała. Ile my zyskamy, jaki będzie procent zwrotu tej inwestycji, ponieważ na komisji 

zostało to wrzucone i nie bardzo wiemy jaki to będzie zysk. Chciałbym zauważyć, że w dzisiejszych 

czasach moglibyśmy się pokusić o skorzystanie z fotowoltaiki i tą instalację oświetleniową wpiąć w 

ten system. W mojej ocenie wstępnej wystarczyłoby ok 100 kW, żeby zaspokoić potrzeby oświetlenia. 

Gdyby nam się to udało, wtedy moglibyśmy mieć pokaźne oszczędności, bo byśmy płacili tylko opłaty 

stałe, nasze rachunki zbliżyłyby się zera. Chciałbym, żeby Pan Wójt przed głosowaniem to 

przedstawił. 

Przewodnicząca Rady – nie ma to w tej chwili w porządku obrad znaczenia, ponieważ i tak przed tą 

uchwałą będzie informacja.  

Radny Ignacy Janczuk – ja nie chcę żadnych zmian w porządku, tylko żeby Pan Wójt się przygotował i 

przedstawił nam przed tym punktem te zyski.  



Wójt Gminy – witam radnych, sołtysów, mieszkańców na dzisiejszym posiedzeniu Rady Gminy Stara 

Kornica. Pani Przewodnicząca trzymajmy się sztywno programu. Pan Kiryluk zgłosił jak najbardziej 

właściwą poprawkę w uzupełnienie o punkt. To co Pan Janczuk zgłasza, no niestety, to nie jest 

punktem rozszerzenia porządku, czy zawężenia, dziękuję.  

Przewodnicząca Rady – przechodzimy do przegłosowania porządku obrad z dodaniem w punkcie 6 

podjęcie uchwały w sprawie, podpunktu 4 uchwała nr XXXIV/220/2021 w sprawie przystąpienia 

Gminy Stara Kornica do współfinansowania inwestycji „Budowa drogi powiatowej nr 2047W Walim – 

Dubicze- Wólka Nosowska – gr województwa (Nosów) od km 2+300 do km 5+800.  Kto z Państwa 

Radnych jest za przyjęciem porządku obrad z dodaniem tego punktu proszę o podniesienie ręki i 

wciśnięcie guzika.   

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 13 radnych 

biorących udział w głosowaniu: 7 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. 

 

Przewodnicząca Rady - ta uchwała została wprowadzona do porządku obrad 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy – Szanowna Rado, jeżeli chodzi o zmianę porządku głosowanie odbywa się bezwzględną 
większością głosów, czyli tak jak jest napisane w statucie „za” musi być więcej jak połowa Radnych w 
Gminie. Statut, § 63 głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub 
kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych, ważnie oddanych 
głosów to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. Sumuje się. Głosowanie bezwzględną większością 
ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę 
całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę 
ustawowego składu Rady, czyli musi być 8. 

Przewodnicząca Rady – proszę Panie Kiryluk, bo ja w tej chwili chciałbym się skonsultować z Panią 
Mecenas.  

Radny Piotr Kiryluk – Przewodnicząca przeczytała porządek obrad, łącznie z tym jednym punktem, 
nie było głosowania tylko nad tym punktem, w związku z tym sesja się nie odbędzie, bo odrzucony 
został porządek obrad.   

Przewodnicząca Rady – zarządzam 5 minut przerwy, ponieważ chciałabym się skonsultować w 
powyższej sprawie.  

PRZERWA 

PO PRZERWIE 

Przewodnicząca Rady – wznawiam nasze dzisiejsze spotkanie, przechodzimy do punktu 3.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXII I sesji  

Przewodnicząca Rady – czy ktoś wnosi uwagi do protokołu? 

Brak uwag. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 13 radnych 



biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 
przyjęła protokół z poprzedniej sesji.  

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.  
 

Punkt 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
 
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.  
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami stanowi załącznik do protokołu. 
 

Punkt 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między 

sesjami. 
 
Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności między sesjami.  
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami stanowi załącznik do 
protokołu. 
 

Punkt 5. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 r.  
 

Przewodnicząca Rady – ponieważ ostatnią Komisje prowadził Pan Radny Ilczuk. 

Radny Tadeusz Ilczuk – na ostatniej Komisji, która się odbyła w piątek sprawozdanie z Komisji za 

2020 r. zostało przyjęte pozytywnie. Wszystkie trzy uchwały też uzyskały pozytywną opinię. Jeżeli 

chodzi o trzecią uchwałę od ostatniej Komisji wpłynęły nowe wiadomości odnośnie tej drogi, że mają 

być chodniki  robione, są odcinki które nie mają prawa własności, że trzeba będzie pokrywać w 100% 

tak jak ostatnio było w Szpakach i dlatego wyszły te wątpliwości przy podejmowaniu teraz porządku 

obrad.   

Przewodnicząca Rady – dziękuję za sprawozdanie. 

Punkt 6.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1. Zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja 

oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica” 
 

Przewodnicząca Rady – poproszę Pana Wójta o wyjaśnienia.  
 
Wójt Gminy – przedstawiłem i zgłosiłem ten wniosek do ujęcia w budżecie, do WPF na lata 2021 - 
2036. W części byłby to wydatek sfinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Decyzje, którą podjęliśmy na realizację tego wniosku. Prace rozpoczęły się 16 
sierpnia 2019 r. W wyniku tych wszystkich prac i opracowań, które były przygotowane, ponieważ ten 
wniosek, który złożyliśmy to jest wniosek który podlegał ocenie. Realizacja projektu była zobowiązana 
wykazać określone efekty. Efekt rzeczowy przedsięwzięcia, liczba zainstalowanych punktów 
świetlnych 596 o łącznej mocy nieprzekraczającej 29,10 kW. To świadczy o tym ile będą energii 
zużywać lampy ledowe w ilości 596 sztuk, co przeczytałem. To już było przedstawiane na komisji. 
Radny jest po to, żeby przekazywał informacje i się komunikował, nie tak jak Pan roznosi ulotki. 596 



sztuk lamp oświetleniowych jest objęta tym wnioskiem. Efekt ekologiczny, który się bierze pod 
uwagę, ilość oszczędzanej energii i zmniejszenie CO2, ograniczenie emisji dwutlenku siarki, 
ograniczenie emisji tlenku azotu, ograniczenie emisji pyłów ogółem, ograniczenie emisji tlenku węgla. 
Wszyscy o tym mówią, też mają przynieść efekty ekologiczne, o które zaczynamy dbać.  
 
Przewodnicząca Rady – czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos?  
 
Radny Ignacy Janczuk – chciałbym zapytać ile procent gmina zyska i jaka będzie rentowność tej 
inwestycji? Ile będzie procent zwrotu tej inwestycji?  
 
Wójt Gminy – liczbę, którą podałem to jest liczba rzeczywistego zużycia energii dla 596 lamp tj. 29,08 
kW. Podstawą do wyliczenia efektywności, to co pracownicy robili dla jednostki, która oceniała. 
Wysłane zostały faktury, roczne czy dwuletnie zużycia dotychczasowego i na tej podstawie została 
wyliczona efektywność. To jest różnica między tym co do tej pory zużywaliśmy przez rok kilowatów, a 
to ile będziemy zużywać faktycznie na te 596 lamp po nowemu. 
 
Radny Ignacy Janczuk – ile zużywaliśmy po staremu? 
 
Wójt Gminy – było wysłane czy zrobione zestawienie przez pracowników łącznej liczby, ilości 
kilowatów jakie zużywamy w całej gminie na wszystkich 540 lampach w skali roku, czy dwóch lat.  
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXIV/217/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

3 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie 

Stara Kornica”. 

 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady – wszystkie uchwały, które będziemy dziś procedować są pozytywnie 
zaopiniowane przez Radę. Kto jest za przyjęciem uchwały? 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 13 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:  13 głosami „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujący się” podjęła uchwałę Nr XXXIV/217/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara 

Kornica”. 

 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

2. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 

2021 – 2036 
 

Przewodnicząca Rady – poproszę Panią Skarbnik, żeby przedstawiła również zmiany w budżecie.  

 

Skarbnik Gminy przedstawiła objaśnienia do uchwały Rady Gminy Stara Kornica w sprawie  

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021 – 2036. 

 



Objaśnienia do uchwały Rady Gminy Stara Kornica w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stara Kornica na lata 2021 – 2036 stanowią załącznik do protokołu. 

 

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w 

planie budżetu na 2021 r. 

 

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w planie budżetu na 2021 r. 

stanowi załączniki do protokołu.  

Przewodnicząca Rady – odczytała projekt uchwały XXXIV/218/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 3 

lutego 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 

2021 - 2036. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 13 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:  13 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXXIV/218/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021 - 

2036. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3. Zmian w budżecie gminy na rok 2021 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXIV/219/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

3 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 13 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 13 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXXIV/219/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

4. Przystąpienia Gminy Stara Kornica do współfinansowania inwestycji 

„Budowa drogi powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze- Wólka Nosowska 

– granica województwa (Nosów) od km 2+300 do km 5+800 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXIV/220/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

3 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do współfinansowania inwestycji 

„Budowa drogi powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze- Wólka Nosowska – granica województwa 

(Nosów) od km 2+300 do km 5+800. 

 



Radny Krzysztof Gawłowski – to nie jest modernizacja, tylko budowa, czyli tej drogi w ogóle nie ma? 

Co będzie ta budowa obejmowała, co będzie ujęte w tej budowie? Jaki koszt, czy są jakieś kosztorysy  

i kto z Powiatu, czy z Gminy, czy Panem Wójtem, czy z Radnych rozmawiał odnośnie ujęcia tej drogi 

do budowy? Uważam, że droga z Rudki przez Kobylany do Wyganek jest drogą priorytetową w 

Gminie i w Powiecie i ta droga powinna być ujęta w pierwszej kolejności, do modernizacji, bo jest w 

bardzo złym stanie. Są pozapadane przepusty, ekipa trzy, cztery razy w roku przyjeżdża łatać dziury.  

 

Radny Piotr Kiryluk – po raz kolejny trzeba wałkować temat, kolega Krzysztof nie uważa na lekcji.  

 

Radny Krzysztof Gawłowski – jaki koszt, co będzie obejmować, bo to nie jest napisane. 

 

Radny Piotr Kiryluk – w tej chwili jest zrobiony kosztorys szacunkowy, który wynosi   2.800.00,00 zł i 

to było potrzebne do złożenia wniosku. Wniosek został złożony 3, 4 lata temu i doczekał się swojej 

kolejki. Złożyłeś wniosek na swoją drogę w ubiegłym roku. Ile razy można to powtarzać? Są środki 

przeznaczone na tą drogę i na żadną inną, nie ma nawet wstępnego kosztorysu na naszej gminie. 

Wałkujemy ten temat po to, żeby przyzwolić dla Powiatu poprowadzić dalsze czynności projektowe w 

związku z tą drogą. Jeżeli tego nie poprzemy to przepadnie i Ty nie będziesz miał i nie będzie na 

Walimku. Ta uchwała jest po to, żeby ułatwić Panu Wójtowi podjęcie decyzji, Pan kantem staje, nie 

wiem dlaczego. Tak jak było powiedziane na Komisji, jeżeli nie zrobimy tej drogi, to za naszej kadencji 

nie zrobimy żadnej drogi z Powiatem. Z idiotami nikt nie będzie rozmawiał. Tam jest wybudowanie od 

podstaw, bo jest droga nieutwardzona i przykrycie asfaltem dalszego odcinka z poboczami. Ja tyle 

samo wiem co jest napisane w Słowie Podlasia. 

 

Wójt Gminy – przejdę do uchwały, którą Pani Przewodnicząca odczytała, małe sprostowanie. Jestem 

ponad 8 lat wójtem i ja zawsze piszę do Powiatu, wyznaczam cztery, pięć i trzy drogi.  

Tylko ja proszę Powiat, żeby fachowcy wskazali, która droga powinna być robiona w pierwszej 

kolejności. Jeżeli proszę, to uważam że tam są ludzie typowo drogowcy, Dyrektor Zarządu Dróg, to 

oni biorą pod uwagę natężenie ruchu, stan jezdni, koszty naprawy, zdarzenia losowe. Wracając do 

wypowiedzi Pana Radnego z Dubicz, ja nie mam podpisanego stałego porozumienia z Powiatem  na 

czas nieokreślony, za mnie to się nie stało, że ja zobowiązuje się łożyć środki na drogi powiatowe. Do 

tej pory łożyliśmy, jak trzeba będzie to wymienię miejscowości gdzie robiłem gminne drogi, które 

powiatowe. Nie prawdą jest, że ten wniosek był złożony cztery lata temu. Ten wniosek Powiat wysłał 

z informacji jakie posiadam w IV kwartale tamtego roku, czyli październik, listopad, grudzień. Ja też 

zostałem zaskoczony, że ta droga przeszła. Też się cieszę, że dostali pieniądze i ja też jestem za tym 

żeby tą drogę przebudować i jeszcze pięć innych.  Jak miałem wypadek, to Pani Przewodnicząca z 

Zastępcą Wójta jeździły na Komisję, przedkładały nie jedną drogę, tylko cztery czy pięć, żeby Powiat 

w kolejności robił tak jak oni uważają, o tych czynnikach które mówię. Jest jakaś logika myślenia, 

kolejność działania. To jest wprowadzanie w błąd, że cztery lata temu wniosek był złożony.  Żeby 

cztery lata temu był złożony, to trzeba mieć zgłoszenie, pozwolenie, różne działania, które ja robię, to 

nie jest populizm, bo to muszą być pieczątki, dokumenty, osoby uprawnione, które to wszytko 

zatwierdzają i realizują. Na ten czas tego nie ma. Wracając do naszej sytuacji, Radnym przekazałem 

informację, bo się mówi że Gmina nic nie robi. Przebudowa drogi Wólka Nosowska – Koszelówka 

złożyliśmy w sierpniu tamtego roku, dużo wcześniej niż ten projekt powstał Walimek, nie mam 

informacji jak będzie oceniona. Droga Koszelówka – Wólka Nosowska ona podlega ocenie punktowej. 

Stacja Uzdatniania Wody, gdzie straciliśmy trzy lata temu 200.000,00 zł na bakterii coli, napisałem 

wniosek, pozytywnie przeszedł, mam pozwolenie budowlane. Data złożenia wniosku była z 

Wojewódzkiego Funduszu z 30 sierpnia 2019 r., pilnuję dokumentów tak, żeby nie utracić pozwolenia 

na budowę. To jest też inwestycja, podpisana umowa  przez wójta i Panią Skarbnik z kontrasygnatą. 



Zawarłem z Narodowym Funduszem umowę dwustronną na realizację. To będzie kosztowało 

3.300.000,00 zł. Termomodernizacja szkoły w Kornicy, Państwo wiecie jaka była historia, może dzisiaj 

byśmy nie mówili o drodze na Walimku i dołożeniu 50 czy 100.000,00 zł, bo pewnie byłoby nas stać, 

chociaż przy COVID nie wiem, bo sytuacja jest dalej niestabilna. Dzisiaj jest tak, za pół roku może być 

inaczej. Chciałbym, żeby było dużo lepiej. Napisałem drugi wniosek na termomodernizację. Wiecie 

Państwo kiedy był złożony? 30 września 2019 r. Przebudowa drogi gminnej w Kobylanach, wniosek 

złożony. Tak jak Radni mówią, że nie robię dróg gminnych, na następny rok też zakładam jedną drogę 

gminną, tak jak w tamtym roku robiłem w Wólce i stać było, żeby dokończyć te 300 m. Była 

wzmianka, Pan Janczuk na ostatniej Komisji  użył takiego sformułowania „że ja już mam dokumenty 

na studnię głębinową na Nowej Kornicy od 8 lat”. Decyzja została wydana przez geologów 30 stycznia 

2017 r. Była w budżecie wprowadzona studnia za 100.000,00 zł w 19, zdjęliśmy ponieważ wszedł 

wniosek w ostatniej chwili, trzeba dołożyć do drogi powiatowej w Szpakach. Trzeba, tylko ustalmy co 

jest priorytetem dla Gminy. Zrobiłem, przebudowałem stację, teraz mam informację, zapomniałem 

powiedzieć informatykowi żeby przegrał, aby pokazać, takie są czasy że nie trzeba jeździć i patrzeć na 

miejscu. Przyjdzie system informatyczny i powie czy jest wyłączony prąd, czy nie działają zestawy 

hydroforowe, czy inna jest usterka. To też kosztowało i nie było to zrobione jak przejąłem stary 

projekt hydroforni, tak jak musiałem obniżyć zestaw hydroforowy i teraz zwiększyłem zapas wody ok. 

200m³. Na dzień dzisiejszy Gmina Stara Kornica dysponuje kwotą w wysokości na rachunku bieżącym 

165.000,00 zł. Trzeba zaraz zapłacić za olej opałowy 80 i jeszcze nie koniec zimy, trzeba zaraz zapłacić 

za prąd, to jest stan finansów na dzień dzisiejszy. Mam jakieś oszczędności, ale to one już nie 

wystarczą. Wniosek, który napisałem, jest umowa podpisana do szkoły w tym działaniu trzeba 

dołożyć 1.500.000,00 zł. Ja już w tej chwili nie mam środków finansowych  w wysokości 1.500.000,00 

zł. Panią Skarbnik poproszę o trzy zdania na ten temat. W tej chwili jak zamkniemy rok 2021 r. z 

nadwyżką, pewnie poniżej 1.000.000,00 zł, to są rzeczy faktyczne. Pokusiłem się i wysłałem Radnym, 

bo jeżdżę, patrzę i widzę tak jak z odśnieżaniem, tak z naprawą dróg, przecież ile my kupujemy 

rocznie ton masy, żeby dziury łatać. W Koszelówce – stara wieś, droga zaczęta, nieskończona i trzeba 

łatać. W Koszelówce do Kazimierzowa, to już praktycznie jest goły beton. Wólka Nosowska – 

Koszelówka, Dubicze Radny Kiryluk już przez trzy lata, kiedy Panie Wójcie zrobisz nawierzchnię w 

Dubiczach do Zalesia. Ja położyłem asfalt betonowy na szerokości 3 m. i mam w pamięci, że trzeba 

położyć masę. Panie Jacku puści Pan pismo z 22 stycznia 2020 r. projekt, akurat wtedy miałem 

wypadek i nie byłem w Urzędzie. 500.000,00 zł złożono do Wójta na budowę chodnika w Wólce 

Nosowskiej od Koszelówki do Nosowa. To jest wycenione przez Zarząd Dróg Powiatowych 500.000,00 

zł, czeka w kolejce. Jeszcze było zgłoszone przez Radnego z Wólki połączyć drogę w Wólce Nosowskiej 

do Pana Chwedczuka, z drogą która prowadzi do Kaźmierzowa do Pana Kozła. Tam na drodze nie ma 

dołów, ale tam trzeba dokończyć 200 - 300m, jak zrobiło się do Pana Chwedczuka. Rudka w 2018 r., 

występowałem do Zarządu Dróg Wojewódzkich i wystąpiłem z pismem teraz COVID, wcześniej 

miałem wypadek.  Ponowiłem, byłem na spotkaniu jest dobry klimat, żeby wrócić do chodnika w 

Rudce. Zgłaszałem do Rady, były zabezpieczone środki 30.000,00 zł czy 50.000,00 zł na Rudkę i na 

przebudowę ciągu drogowego w Kornicy. Będę rozmawiał i myślę, że to się stanie na przełomie pół 

roku, dojdziemy do porozumienia i przedstawię Radzie projekt jak to będzie realizowane i jak się 

będą rozkładały koszty. To zadanie, które ciągnie się od czterech lat. Nowa Kornica, Pan Eugeniusz 

woził cztery lata kruszywo, mieszkańcy się zgadzają, część biorą na tłuczeń i robią drogę. Jak zrobimy 

tłuczniem, to też dobrze byłoby to utwardzić masą asfaltową. Przebudowa drogi w Kornicy od zakrętu 

do kościoła. W Wyrzykach też się ludzie domagają, zrobiliśmy dwa lata temu 1 km  drogi, doszliśmy 

tylko w połowie do drogi gminnej, którą trzeba dokończyć. W Kobylanach do Pana Niedźwiedziuka 

łatają dziury, zjazdy. Następna droga w Kobylanach – Kiełbaski Pólki, gdzie się jedzie od pomnika z 

Kiełbasek. Tam są też już dziury i one będą coraz bardziej występować, bo tam jeżdżą duże 

samochody, duże maszyny rolnicze. Na Kolonii Szpaki są dwie drogi betonowe. Za rzeką do Pana 



Jóźwiuka też jest położony beton i nieprzykryty. Jak również dziury są na drodze Kolonia Szpaki do 

Pana Szoplika, tam zrobiliśmy betonówkę. Uważam, że trzeba położyć dywanik na całej długości. 

Położenie nowego asfaltu prze wieś w Wygnankach. W Kiełbaskach czekali mieszkańcy, 

pobetonowaliśmy masą betonową. Droga od początku do Pana Weresy, która była budowana 

wcześniej, dochodzi do tego że tam zagłębienia mają po 30 cm., też wymaga naprawy. Droga, którą ja 

zrobiłem od Pana Weresy do Makarówki jest do dzisiaj przejezdna, nie ma kruszenia. Tak sprawa 

wygląda, jeśli chodzi o naszą sytuację budżetową i  drogową. Załączyłem Państwu informację, którą 

wysłałem po spotkaniu w ubiegłym tygodniu w Warszawie do Dyrektora Zarządy Dróg Wojewódzkich. 

Była rozmowa z Panią Przewodniczącą, odpowiadam jaki jest stan naszych dróg gminnych. Przygotuję 

i powiem pracownikom, zrobimy zestawienie ilości dróg gminnych. Dróg gminnych mamy 

utwardzonych 46 km, łącznie mamy dróg pozostałych 85 km. 46 km, to są drogi które mają 

nawierzchnię twardą. Jeżeli zrobiliśmy przez ostatnie 10 lat po 1,5 km czy 2 km, to jest 20. Jeszcze 

nam zostało 25 do położenia, gdzie pas drogowy jest 3 m. Jeżeli mam położyć masę asfaltową, 

poprawić drogę o szerokości 3 m, to ja nie dostanę ani złotówki dotacji na taką drogę, bo są w tej 

chwili inne normy jeżeli chodzi o przebudowę, modernizację drogi. Żeby zrobić drogę zgodnie z 

kosztami kwalifikowanymi i dotacją jakie miały gminy, czyli  powiat i ja dołożyć było w Starych 

Szpakach 166.000,00 zł. Gmina dołożyła ponad 270.000,00 zł, żeby to mogło się stać, to zdjąłem 

wtedy w 2019 r. na tamtą drogę ze studni, boiska w Szpakach, które planowałem przy szkole i 

zdjąłem jeszcze po 30.000,00 zł, które były przeznaczone na dokumentację techniczną dla Zarządu 

Dróg Wojewódzkich i waga w Koszelówce. Ja zgłaszałem, a Państwo przesuwaliście. Droga, która mi 

ostatnio samorządowiec wytknął, ja zrobiłem z Kornicy od pomnika do Szpak, droga która była w 

bardzo dobrym stanie, tam nie było dziur jak na innych. Odpowiedziałem, tak ja tą drogę robiłem, 

poniosłem ciężar, udźwignąłem Gminę i dalej inwestujemy, ale ja nie byłem za tym, żeby tą drogę 

robić. Miało to być rozliczone w rekompensacie, tak dyskutowaliśmy z Radą 1.500.000,00 zł, odjąć to 

co miał Powiat dołożyć 300.000,00 zł, to proszę Państwa  powinien Powiat ze mną się rozliczyć za 

1.200.000,00 zł. Rozliczył się w swoim czasie, robiąc drogi na Bachorzy. Przechodząc do głosowania 

tej uchwały, stanowisko wójta jest takie, ja nie jestem zgłaszającym i ja wnioskuję do Rady o 

wskazanie źródła inwestowania tej inwestycji.  

 

Radny Ignacy Janczuk – większość tego co Pan mówi, to jest stek bredni i nieprawdy, ale ja nie będę 

się zniżał do Pana poziomu, żeby to od nowa wyjaśniać i tłumaczyć. Ta droga jest bardzo ważna dla 

naszych mieszkańców. Rada poprzedniej kadencji, zgłosiliśmy do Powiatu 6 dróg. Jeździliśmy tam, 

byłem na sesji i to wszystko szło po kolei, zrobiliśmy Walim, Wygnanki. Teraz przychodzi kolejna 

sytuacja, gdzie Pan Wojewoda chce przeznaczyć dla naszej Gminy 2.000.000,00 zł. Pan Starosta wraz 

z Radnymi, chociaż oni nie mają dużych pieniędzy, ale też wyraża zgodę, że on dołoży 400.000,00 zł. 

Czyli dla naszych mieszkańców możemy wybudować drogę za 2.400.000,00 zł, dokładając ok. 

400.000,00 zł. Nie wiem jak do Pana trzeba mówić, czy do Radnych, że to jest wielki sukces, bo my 

dokładając ok. 10% tych pieniędzy robimy 3,5 km bardzo dobrej drogi. Teraz przychodzi moment, że 

Starostwo i Pan Wojewoda chcą zrobić, a najbogatsza Gmina, która kiedyś była na terenie, Pan Wójt 

robi wszystko, żeby jej nie robić, świadczy o tym druga sesja i druga komisja, wałkowanie niczego. 

Ktoś chce nam dać bardzo duże pieniądze 2.400.000,00 zł, a Wójt robi wszystko, żeby tego nie wziąć, 

bo jak można odbierać tą sytuację, która jest w naszej Gminie. Chciałbym zauważyć, że jeśli nie 

zrobimy tej drogi, ja jestem prawie pewny, że nie zrobicie oni metra drogi w tej kadencji. Kto będzie 

chciał współpracować z takimi ludźmi, gdzie przychodzi 2.400.000,00 zł, a nie chcą tego przyjąć. Inne 

Gminy tylko czekają, żeby te pieniądze przejąć. Proszę Radnych bądźmy rozsądni, zróbmy tą drogę i 

starajmy się o następną drogę. My za drogami w poprzedniej Radzie jeździliśmy cały czas do Powiatu i 

co Pan Wójt mówi, że on zgłaszał drogi, to jest brednia. On może i zgłaszał jak chciał, ale te wszystkie 

drogi zgłaszała Rada. Tak samo teraz, zgłosiła drogi Rada, Pan może też, ale to nie można od razu 



wszystkich zasług przypisywać sobie. To jest bardzo nie ładnie z Pana strony, to świadczy o Panu. My 

jesteśmy, żeby działać wspólnie dla rozwoju naszej Gminy. Jeśli nie dojdzie do wybudowania tej 

drogi, to będzie ośmieszenie Gminy na cały kraj. Ona i tak jest już ośmieszona wystarczająco. Ja 

wierzę w tę mądrość Radnych i proszę o zagłosowanie, bo to nie jest koniec tych problemów. Musimy 

być świadomi, że Pan Wójt będzie robił wszystko, żeby do budowy tej drogi nie doszło. Pan Wójt jak 

się dowiedział, że będzie robiona ta droga, to powinien pojechać z podziękowaniami do Powiatu, do 

Radnych, do Zarządu. Chciałbym zaapelować do mieszkańców, którzy oglądają, a może się dowiedzą, 

nie odpuście tej drogi, bo ta droga nie będzie zrobiona przez następne 20 lat, albo wcale. My zróbmy 

od siebie co możemy, jak to się potoczy nie wiemy. W tej chwili Zarząd nie wymaga od nas pieniędzy, 

oni chcą tylko deklaracji, czy my chcemy wspólnie zrobić tą drogę.  

 

Radny Jacek Kulesza – ja niejako wywołany przez Pana Ignacego dlaczego głosowałem inaczej jak na 

Komisji, bo na Komisji byłem „za”, teraz jestem „przeciw”. Nie jestem przeciw budowie tej drogi, 

jestem tylko zwolennikiem dyskusji i tutaj głos do Zarządu Powiatu, do Dyrektora Dróg Powiatowych, 

wiem że jak była robiona droga Kornica – Szpaki, były dyskusje, przyjechał Zarząd Powiatu i dało się 

dogadać. Teraz też da się dogadać. Siedziałem trochę w domu i dalej nie wiem dlaczego są takie 

rozbieżności w cenach, bo przeliczałem sobie. Droga powiatowa robiona w Sarnakach wyszła 2008, 

Górki do Zaburza 475,00 zł, nasza teraz jak przeliczyć będzie kosztowała ok. 800,00 zł, poprzednia 

która była robiona w Szpakach była za 705,00 zł, w tym samym czasie droga robiona w Chotyczach 

kosztowała 665,00 zł. Rozumiem, że są różne uwarunkowania, ale dlaczego zawsze drogi w Kornicy są 

najdroższe? Jest jedna droższa droga w Platerowie, ale tam doszły ścieżki rowerowe i chodnik. 

Chciałbym dialog z Powiatem, dobrze by było poznać się z nowym Zarządem, dobrze byłoby parę 

skarg, bo wiem że i sołtysi mają do Dyrektora Dróg Powiatowych. Myślę, że jeszcze mamy czas na 

dyskusję.  

 

Wójt Gminy – pisma były wysyłane, mam w aktach. Ile razy był Pan na sesji w Powiecie i ten temat 

podnosił, to można sprawdzić w protokołach. Dostał pieniądze Powiat, to jest z Rządowego Programu 

Inwestycji Lokalnych, który był uruchomiony w IV kwartale. To nie są pieniądze, które inwestycja, bo 

ciągle Pan o tym mówi, bardzo korzystna 2.800.000,00 zł i trzeba dołożyć własnych, to jest prawie 

30%. To już nie jest 10%, a 15%. To już nie idzie w dziesiątki tysięcy złotych, tylko w setki. Pieniądze 

otrzymał Powiat, czyli gospodarz, właściciel tej drogi, bo rząd daje pieniądze na inwestycje krajowe 

tym podmiotom, który nimi włada i jest właścicielem. Byłem na spotkaniach w powiecie, zawsze 

składałem, że trzeba robić drogi tylko wybierać jakie. Moje stanowisko jest przedstawione, myślę że 

znajdzie się w protokole. Zadaję Państwu pytanie, bo inwestycja szkoła i Wólka Stacja Uzdatniania 

Wody to jest prawie 7.000.000,00 zł. To nie ma tak, że nam ktoś daje pieniądze i my już potem nie 

rozliczamy się z nim. Szkoła jest priorytetem, Panie Łukaszu puści Pan zdjęcia jak ona wygląda.  

 

Przewodnicząca Rady – wrócimy przy sprawach różnych. 

 

PRZERWA 

PO PRZERWIE 

 

Przewodnicząca Rady – wznawiam obrady dzisiejszej sesji. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXIV/220/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

3 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do współfinansowania inwestycji 

„Budowa drogi powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze- Wólka Nosowska – granica województwa 

(Nosów) od km 2+300 do km 5+800. 

 



Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 13 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 8 głosów „za”, 4 głosy 

„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę Nr XXXIV/220/2021 Rady Gminy Stara Kornica 

w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do współfinansowania inwestycji „Budowa drogi 

powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze- Wólka Nosowska – granicy województwa (Nosów) od km 

2+300 do km 5+800. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7. Interpelacje i zapytania radnych. 
 

Przewodnicząca Rady – nie wpłynęły żadne interpelacje i zapytania, omijamy dwa kolejne punkty.  

 

Punkt 9. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Przewodnicząca Rady – do Rady Gminy wpłynęły pisma, które zostały przedstawione na Komisji. Jest 

to pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie uchwały, chodzi o informację czy 

została podjęta ta uchwała. Pismo Pana Radnego Krzysztofa Gawłowskiego, który zawraca się z 

prośbą do Pana Wójta i Rady Gminy Stara Kornica o zabezpieczenie w budżecie na 2022 r.  środków 

finansowych na położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na Czarnoziem.  

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – kolejne pismo Pana Krzysztofa Gawłowskiego. Zwraca się do Pana Wójta i do 

Rady o wymianę 50 szt. lamp na lampy LED. Te pisma zostaną przekazane do Komisji Budżetowej do 

rozpatrzenia.  

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – wpłynęły również pisma od Pana Wójta. Jest to wykaz możliwych zadań o 

dofinansowanie, których Gmina Stara Kornica będzie ubiegać się w 2021 r.  

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – jeszcze jedna informacja, chodzi o pilotażowy projekt Centrum Wsparcia 

Doradczego w ramach partnerstwa „Razem dla rozwoju”. Pan Wójt zwraca się do mieszkańców 

naszej Gminy o wypełnienie ankiety.  

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – kolejne pismo Pana Wójta, są to planowane inwestycje do realizacji na lata 

2021-2022. Jest tu podanych pięć inwestycji min. przebudowa drogi gminnej Wólka Nosowska 



Kolonia – Koszelówka, od drogi nr działki geodezyjnej 287, nr działki geodezyjnej 526 wraz z 

przebudową skrzyżowania. Druga inwestycja to jest budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody 

Wólka Nosowska wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, na które została podpisana 

umowa 24 listopada 2020 r. Trzecia inwestycja jest to termomodernizacja budynku ZPPO w Starej 

Kornicy, umowa jest podpisana 31 sierpnia 2020 r. Czwarta inwestycja  jest to przebudowa, 

modernizacja drogi gminnej w Kobylanach. Piąta inwestycja jest to decyzja zatwierdzająca projekt 

robót geologicznych na wykonanie studni nr 4 na terenie ujęć wód podziemnych w miejscowości 

Nowa Kornica. Tutaj mamy decyzje do końca 2024 r. wydaną. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze 

zabrać głos? 

 

Wójt Gminy – jutro samochody strażackie ruszają z rana, będą odśnieżać wszystkie drogi gminne z 

błota śniegowego, bo ludzie zgłaszają. Z czwartku na piątek ma być silny mróz, chcemy to zrobić 

przed mrozami, zepchnąć ile się da tego błota pośniegowego. Dotarła do mnie ciekawa informacja 

dzisiaj, okazuje się że w Wygnankach na Malinowo powiat nie odśnieża drogi, bo wójt nie 

poinformował, że tam jest droga. Ciągle mieszkańcy dzwonią z Wólki dlaczego tam nie jest 

odśnieżane, drogi powiatowe. Trudno mi to robić, kiedyś proponowałem, parę lat temu o podpisanie 

porozumienia, ale ze strony Powiatu nie było zainteresowania w tym temacie. Chciałbym się podzielić 

na czym będzie polegała przebudowa, termomodernizacja ZPPO w Kornicy, która nie była zrobiona w 

2014 r. Jest to dokument w aktach i takie zakresy prac będą robione. Budynek zespól nr 1 jest 

podzielony na trzy budynki, budynek S, budynek G i budynek przedszkola, czyli dawana szkoła 

podstawowa, budynek G to jako gimnazjum i przedszkole. Jest zrobiony projekt, na bazie projektu z 

2010 roku, czy 2013 tylko zaktualizowany. Budynek nr 1, czyli szkoła podstawowa – modernizacja 

centralnego ogrzewania, wymiana źródła ciepła, pompy cieplne, instalacja grzejników, zaworów.  

Modernizacja instalacja ciepłej wody, użytkowej, wymiana źródła ciepła, wymiana instalacji, wymiana 

zasobnika CUV, podwyższenie sprawności, zastosowanie cyrkulacji CUV. Ocieplenie dachu łącznika 

warstwą styropianu, ocieplane ścian z cegły warstwą styropianu  ocieplenie ścian i gazobetonu 

warstwą styropianu, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą styropianu, 

wymiana okien zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych. Wymiana okien zewnętrznych, tu już 

jest współczynnik strat ciepła 09. To co radnym mówiłem już projektowaliśmy w 2012 r. na 

współczynnik strat ciepła 09, bo ta norma weszła od 1 stycznia 2020 r. Wymiana drzwi zewnętrznych, 

modernizacja oświetlenia na LED, montaż ogniw fotowoltaicznych. Budynek nr 2 – modernizacji 

instalacji centralnego ogrzewania, źródła ciepła, pompy ciepła, modernizacja instalacji wodnej wody 

ciepłej, ocieplenie ścian, ocieplenie  stropu, ocieplenie dachu, ocieplenie stropodachu styropianem, 

wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana okien dachowych na łączniku. To poprawialiśmy za 

10.000,00 zł dwa, czy trzy lata temu wtedy kiedy zalewało, chodzi o pokój nauczycielski nad salą 

gimnastyczną. Modernizacji instalacji oświetlenia wewnątrz. Budynek nr 3, czyli dawne przedszkole – 

modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana źródła ciepła wraz z pozostałymi 

elementami systemu grzewczego, montaż pomp ciepła, wymiana izolacji instalacji, wymiana 

grzejników, montaż zaworów termostatycznych, modernizacja instalacji cieplnej, wody użytkowej, 

wymiana źródła ciepła z pozostałymi elementami, wymiana izolacji instalacji, wymiana zasobników 

wody, wymiana podwyższenia sterowności przesyłu, zastosowanie cyrkulacji CVU, ocieplenie ścian, 

ocieplenie dachu, klatek schodowych, ocieplenie dachu kotłowni styropianem, ocieplenie 

stropodachu, wymiana okien, wymiana drzwi na nowe, ocieplenie ścian z zewnątrz kotłowni, wymian 

drzwi zewnętrznych, ocieplacie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie ścian 

zewnętrznych przy gruncie kotłowni, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o współczynniku 



033, modernizacja instalacji oświetlenia na LED. Cały zakres czynności, który będzie robiony 

prawdopodobnie to jest wartość ponad 3.300.000,00 zł, będziemy to robić przez dwa pełne lata, żeby 

nie burzyć zajęć w szkole. Dofinansowanie tak jak tutaj jest, Pani Przewodnicząca widziała, Pani 

Skarbnik i ja się pod tym podpisaliśmy. Dofinansowanie jest 1.500.000,00 zł wkład własny pozostałe, 

czyli 3.300.000,00 zł odjąć 1.500.000,00 zł to jest takie na dzień dzisiejszy obciążenie budżetu gminy.  

 

Przewodnicząca Rady – nadmienię, bo Pan Wójt mówił o dostawie oleju i żeby nie było, że w 

ostatniej chwili jest rozpisywany przetarg, ponieważ przetarg był rozpisany 30 października. Jest to 

informacja o złożonych ofertach dostawy oleju napędowego grzewczego w ilości 140 000 litrów w 

latach 2020 - 2021 do kotłowni olejowych w szkołach i budynkach zarządzanych przez Gminę Stara 

Kornica. Jest to przetarg, który był ogłaszany 20 października 2020 r., czyli nie w tej chwili. 

 

Wójt Gminy – potwierdzam, odbył się w październiku. 

  

Przewodnicząca Rady – olej opałowy do kotłowni. Jeżeli chodzi o informację, to jest na stronie 

internetowej. Firma, która wygrała dała cenę 335.790,00 zł brutto. 

Wójt Gminy – odbył się przetarg w październiku, zgłosiły się trzy firmy. Firma, która dała najlepszą 

cenę została wybrana Firma PetroDom Biała Podlaska. Są określone obwarowania, kupowałem już po 

przetargu olej, płaciłem dużo poniżej 3 zł.  

 

Radny Mateusz Jóźwiuk – mam kilka pytań. Chodzi mi o odśnieżanie dróg gminnych. Jeżeli jedzie już 

ta nasza straż i ma pług przed sobą, myślę jakby opuściła pług na drodze powiatowej  to by się nic jej 

nie stało, a nie miła uniesiony w górę. Nie byłem przy budowie tej drogi z Kornicy do Szpak, ale tam 

podgrzewanej drogi nie ma. Pasowałoby, żeby opuścić ten pług, myślę że nic by się nie stało i tak ten 

samochód tam jedzie. Druga sprawa, chodzi o odbiór śmieci. Jeżeli ktoś tak jak w moim przypadku był 

przeprowadzany remont domu w styczniu i miałem ok 10 worków niesegregowanych śmieci. Po 

odebraniu przez firmę dostałem tylko trzy worki, gdzie oddałem 10. Myślę, że przy takiej stawce jak 

płacimy za śmieci, to worki nie powinny nas obowiązywać. Tyle ile biorą worków, to powinni tyle 

zostawić.  

 

Wójt Gminy – było to wyjaśnianie na Komisjach, na spotkaniach jak był kierownik. Gruzobetony z 

remontu, to są odpady związane z remontem. Generalnie odbierają odpady bytowe, które powstają 

w domu. Przychodzi do Pana firma, i ma dokonać przebudowy ściany, to ta firma powinna 

zagospodarować te odpady. Tak stanowi prawo. 

 

Radny Mateusz Jóźwiuk – mi nie chodzi o gruz ani o inne rzeczy, tylko było gruntowne sprzątanie w 

domu. To nie był gruz, to nie było drzewo, to były zbędne rzeczy, które nie były potrzebne w domu. 

 

Wójt Gminy – zbędne rzeczy i co się nie dało posegregować to Pan włożył do 10 worków. Te worki 

wszystkie zostały zabrane? 

 

Radny Mateusz Jóźwiuk –  były wszystkie zabrane i zostawione tylko 3.  

 

Wójt Gminy – jeżeli zabierają 10, bo z tamtą firmą tak miałem ustalone, że zabierają do 10 worków, 

to dają tylko 3. Generalnie zostawiają worków tyle ile odbierają, z reguły jest po dwa, trzy worki 



dlatego zostawiają. Jeżeli Panu brakuje worków, powtarzam to od 2013 r. pracownicy w odpadach, są 

na magazynie worki, można się zgłosić i można wziąć 5,10 worków czarnych, niebieskich, czy żółtych. 

Jeżeli nie ma to ubolewam, powinni zgłosić do Wójta, ja bym kupił, bo na sesjach było mówione. 

Jeżeli mieszkańcy chcą dodatkowych worków, to może radny czy sołtys pójść do pracowników i 

wydadzą mu ileś worków, które są potrzebne. 

 

Radny Mateusz Jóźwiuk –  dostałem telefon od mieszkańca z naszej wsi i zadzwonił do Gminy, bo 

firma, która zbiera śmieci nie odbiera popiołu.  Pracownik Gminy powiedział, że trzeba dostarczyć na 

PSZOK. PSZOK nie był otwarty, więc kazano wysypać mu to na drogę. Wiem, że wulkanizatorzy 

zarobią na tym jak zaczniemy wysypywać wszyscy to na drogę, bo nie każdy pali w domu drzewem z 

lasu, tylko drzewem z odpadu. Słowa pracownika, żeby wysypać to na drogę nie wiem czy są dobrą 

odpowiedzią na to.  Proponowałbym, żeby ten PSZOK tak jak rozmawialiśmy, miał ruszyć od 

poniedziałku nic nie jest zrobione w tym kierunku, tylko stoją już worki przed bramą.  

 

Wójt Gminy – będzie sprzątane, o tym mówiłem na komisjach i na sesjach. Rada uchwaliła regulamin, 

z którego wyłączyła odbiór popiołu, bo popioły też stanowiły ilościowo dużą wagę, a to nabijało cenę. 

Dzisiaj pracownicy przywieźli, tu wszyscy Radni mówili, że absurd żeby ludzie na wsi oddawali popiół 

firmie, która zbiera. Dzisiaj przyjechały z nieczynnego składowiska dwa kontenery, zostaną 

postawione przy złomie i każdy ma ten popiół przywieść i wrzucić, a my postaramy się to 

zagospodarować wewnętrznie, tak jak Pan Janczuk mówił do różnych celów. Zrobię to na zasadzie 

takiej, że zasypię dół, każę przywieść wywrotkę żwiru, przysypię i niech to leży pod spodem, żeby nikt 

nie przeciął opony. Mieszkańcy zwracają uwagę, dlaczego nie ma złomiarza. Po interwencji Pana 

Janczuk, poszedłem do Pana i rozmawiałem, proszę mi zrobić natychmiast w przeciągu tygodnia, 

półtora porządek, nie minęło trzy tygodnie przysłał podanie, że rezygnuje z korzystania z tego placu. 

Nie mamy w tej chwili złomu, uprzątnął to co było porozrzucane sukcesywnie. Ja tam byłem, to było 

to nie etyczne, ale niestety nie wiem z jakich powodów, prosiłem żeby został, to kategorycznie nie, 

napisał podanie o rozwiązanie umowy. Podanie złożył na początku miesiąca, wyraziłem zgodę, jeszcze 

za ten miesiąc zapłacił pełną stawkę. 

 

Przewodnicząca Rady – nadmienię, że w uchwale śmieciowej mamy zapis, że nie zbieramy 

bioodpadów, które są kompostowane.  

 

Wójt Gminy – rozmawiałem z właścicielem, który wygrał przetarg. Przetarg był zrobiony, zgłosiły się 

dwie firmy. Rozmawiałem z mieszkańcami i pytają dlaczego tamta firma dalej nie odbiera. To niech 

odpowie sobie Pan Ignacy, bo to podobno była firma ze mną ustawiona. Mnie obowiązuje prawo, ja 

robię zgodnie z przetargiem. Nigdy na przetargi śmieciowe nie było 15 ofert, jak się zgłosi 2,3 to jest 

sukces, bo niestety działalność odbioru odpadów jest działalności regulowaną, to nie może zwykły 

podmiot zarejestrować firmy i tym się zajmować.  

 

Przewodnicząca Rady – to jest początek współpracy, więc będziemy dyskutować.  

 

Wójt Gminy – pojemniki, które firma dała, one są dane nieodpłatnie. Było w przetargu, w specyfikacji 

że podmiot ma nieodpłatnie dostarczyć po jednym pojemniku. 

 



Pan Gerard Staniszewski – chciałbym zapytać o dwie rzeczy, ale najpierw uwaga co do ropy. Dobry 

gospodarz nigdy nie kupuje oleju opałowego w październiku, zwykle się kupuje w lipcu, czerwcu 

wtedy ceny są zupełnie inne. Poza tym PetroDom jest droższą firmą z innych istniejących na rynku. 

Nie wiem jakie są przesłanki, że wybiera się PetroDom, czy inni rzeczywiście dali tak wysokie ceny. Ja 

nigdy nie kupuje w PetroDomie, a skoro kupuje się cysternę, to wiadomo że ta cena jest znacznie 

tańsza, niż od tego co kupuje się w gospodarstwie. Jeżeli chodzi o śmieci, podobno ta firma Eco 

wygrała przetarg, którego cena usługi jest niższa od tego który był z Sarnak, nie wiem czy to prawda 

czy nie? Jeżeli tak by było to, dlaczego płacimy 22 czy 16 zł za odbiór śmieci. Jadąc do Białej, 

zobaczyłem przy jednym domu 3 pojemniki. Nie wiem czy daje się bo akurat ktoś chce 3, bo jeżeli 

miał  być dane pojemniki i sprawdzone z tym czy jest umowa, no to nie było tak zrobione, ponieważ 

firma jeździła i sama dawała pojemniki. Myślę, że należałby skontrolować to czy wszystkie domy mają 

podpisane umowy czy nie. Są domy przy których jechałem, że nie są wystawione śmieci. Moje 

pytanie, skoro poszukujemy pieniędzy, to czy zostały sprawdzone dlaczego od lat były takie ubytki 

wody? Bo były na kilkaset tysięcy. Pamiętam 3 lata temu, że Pan powiedział że będzie nad tym 

pracował, myślał i doprowadzi do tego, że nie było nieudokumentowanych odbiorów wody, bo to jest 

ogromna kwota.  

 

Wójt Gminy – u mnie nie ma prywaty, jest przetarg publiczny w zależności od kategorii, ogłoszony na 

stronie czy na bip-ie tak jak prawo nakazuje. Zgłosiły się do tego przetargu trzy firmy. Ja nie będę 

porównywał Pana cen z olejem, który ja kupuję. Ja go kupiłem w najtańszej ofercie jakie te trzy firmy 

złożyły. Do każdej rynkowej ceny mam gwarantowany upust. Przyniosę i zapraszam na kolejne sesje 

jak dokonywałem zakupu oleju opałowego od 2010 r. Zwykle to było na 90%, tankowałem wszystkie 

szkoły i budynki do pełna w miesiącu lipcu, sierpniu, wrześniu. Mam takie dokumenty i faktury, także 

spokojnie, panuję nad sytuacją. W październiku też zapłaciłem dużo poniżej 3 zł, bo też wybieramy i 

pracownicy śledzą  strony internetowe, tam gdzie nas obowiązują ceny zakupu. Tę sprawę jeżeli 

trzeba, zachęcam do doniesienia do prokuratury, służby państwowe sprawdzą czy ja przepłacam, czy 

nie. Jeżeli Pan uważa, że płaci taniej ode mnie, to nie wiem ja miałem trzy oferty i wybrałem 

najtańszą.  Jak informowałem wcześniej Rada się zgodziła, zobowiązałem firmę która wygra przetarg, 

to ma dostarczyć do każdego mieszkania pojemnik na śmieci. Pani będzie kontrolować jak Wójt 

wyznaczy w jakimś okresie statystycznie u kogo odbierają, ile jest worków, żebym wiedział czy 

faktycznie ludzie zdają śmieci Ci co mają złożone deklaracje. To będzie robione, tak jak będę ważył 

statystycznie samochody. Ze specyfikacji wynika, jest na stronie internetowej, jest szczegółowo 

wypisane jakie kryteria Gmina, Wójt postawił dla firmy, która ma przystąpić do przetargu. Było 

powiedziane, jeden pojemnik trwały, nie worki na śmieci pozostałe, te po segregacji, plastik, szkło, 

papier. Dlaczego były trzy pojemniki? Ja o tym nie decyduje, decyduje o tym firma i ten człowiek. 

Może się dogadali, to jest poza mną.  Wiem, że ludzie mają stare pojemniki, które Gmina kupowała. 

Pytają co mają z nimi robić, tak, możecie używać i wystawiać. Była taka sytuacja, że dostał pracownik 

wezwanie do zapłaty wysłane 27 grudnia, otrzymał 3 stycznia i przyszedł 31 grudnia zapłacił.  Jest 

droga pocztowa. Zapytałem, dlaczego Pan nie zapłacił od 15 listopada do końca grudnia? Oczywiście 

przeprosiłem, cofnąłem wezwanie. Każdy pracownik dostaje informację, jeżeli w sekretariackie ktoś 

dzwoni, nie ma danej osoby, spisuje numer i dostaje polecenie żeby oddzwonić. Tak samo jeżeli 

pracownik wyjdzie do innego działu i jest drugi pracownik, też powinien tak zrobić. 

 



Radny Maciej Golwiej – firma, która odbiera śmieci, rozmawiałem z tym Panem, to można prywatnie 

zamówić sobie te kosze za dodatkową opłatą. Jak zbierali jednego dnia śmieci segregowane, a 

drugiego czarne worki, to do niektórych domów nie dojechali, szczególnie w Kobylanach.  

 

Wójt Gminy – proszę informować, tak jak ludzie informują i dzwonią do Wójta i do pracowników. Jest 

od razu kontakt z firmą. To jest wszytko do sprawdzenia, miałem rozmowy z różnymi ludźmi, 

samochód który jedzie i odbiera śmieci ma kamerę i tam można wszystko na bieżąco zrobić. 

Zachęcam, żebyście informowali mieszkańców, żeby na sekretariat proszę dzwonić, podać nr domu i 

powiedzieć jaki jest problem, na pewno będzie interwencja w przeciągu tygodnia. To się złożyło na 

opady śniegu, tak jak dzieci nie dojechały do szkoły. Mogła firma nie dojechać. Jeżeli byłaby taka 

sytuacja, proszę zgłosić, jak to będzie większa grupa, poproszę firmę i myślę, że się zgodzi przyjechać 

jeżeli jest problem z przechowaniem śmieci do następnego odbioru. Zmieniła się zasada, odbiór 

śmieci w tej chwili ma się odbywać raz na dwa tygodnie, wcześniej było raz na miesiąc. 

 

Przewodnicząca Rady – jest zapis, że w okresie letnim zbieramy raz na dwa tygodnie. 

 

Wójt Gminy – śmieci oferta jest złożona, niewiele tańsza od poprzedniej. To wszystko zależy od skali 

tych śmieci. My płacimy śmieci nie ryczałtem od osoby, tylko płacimy z wagi. Jeżeli ta ilość i to co 

Rada postanowiła, że nie będziemy oddawać popiołu, nie będziemy oddawać gruzu i trawy, bo można 

zagospodarować, to jeżeli się zmniejszy to Pani Skarbnik się wypowie, to jest w tej chwili w budżecie, 

wydzielone konto i z tego konta nie mogę wziąć ani na swoje pobory ani na światło. To ma być 

rozliczone śmieciami i tak będzie rozliczone. My nie robimy samowolki, ta kalkulacja musiała być 

złożona, załączona, Pani Przewodnicząca podpisała, wysłana do RIO i tego się trzymamy. To wynikało 

z ilości śmieci jakie przyjęliśmy do odbioru w 2021 r. Łącznie w Gminie z PSZOK-iem było 

zaplanowane 700 t. Na odbiór od mieszkańców w granicy 500. Kalkulacje się liczy, cena jak ma być 

zakładana w przetargu razy ilość śmieci i to dało nam wartość kwoty objęta w budżecie, która była 

podstawą wybrania wykonawcy. Jeżeli wykonawca złożyłby ofertę i była droższa od sumy, którą 

mamy wpisaną w budżecie  to bym musiał unieważnić przetarg i ogłosić drugi.  

 

Przewodnicząca Rady – poproszę Panią Skarbnik o zabranie głosu.  

 

Sołtys wsi Kornica Kolonia Stanisław Latek  – są osoby, które nie płacą. Znam przypadki, ale wy też 

wiecie. Sześć osób w domu, deklaracja zmieniona kilka miesięcy temu i dwie osoby.  

 

Wójt Gminy – to świadczy o nas Polakach. Deklaracja, którą prawo nakazało jest dobrowolna.  Teraz 

trzeba się zastanowić jakiej użyć metody. 

 

Sołtys wsi Kornica Kolonia Stanisław Latek  –  jeszcze nie wiecie? 

 

Wójt Gminy –  ja Panu mówiłem co będę robił. Jak się sytuacja ustabilizuje, będziemy jeździć 

samochodem, będzie człowiek siedział z Gminy i będzie spisywał przy jakim nr domu są śmieci. Będę 

ważył samochody, będę wysyłał upomnienia czy zawiadomienia o złożeniu deklaracji. Jeżeli dacie 

informacje bezimienną, nr domu to ja wyślę na adres tego domu, wezmę dane i wezwę do 

wyjaśnienia. Będę też monitorował, jeżeli prawo pozwala do pociągania do odpowiedzialności karnej, 

czy dyscyplinarnej. Co z wodą proszę Pana, policzyłem, na stanach w 2020 r. wyszła różnica ok. 28%. 



 

Przewodnicząca Rady – poproszę Pana Piotra o zabranie głosu.  

 

Radny Piotr Kiryluk – dziękuje wszystkim Radnym, którzy poparli tą uchwałę nad którą tak się 

głowiliśmy. Myślę, że nam się uda wykonać to przedsięwzięcie i że Pan Wójt nie będzie zwlekał z 

podjęciem dalszych decyzji. Przypomnę, to nie generuje ani złotówki w tym roku. Kolejną rzeczą, 

którą chcę poruszyć przedstawił Pan informację o remoncie szkoły, chciałbym żebyśmy tą informację 

wszyscy dostali, żebyśmy mogli się zapoznać jaki jest zakres prac i wszystkie sprawy, które dotyczą 

tego remontu. Mogę na to liczyć? Proszę, żeby Pan nam przesłał część opisową,  nie chcę żadnych 

kwot, ani kosztorysów. Ja chcę się z tym zapoznać. Niech Pan nie robi z tego tajemnicy, bo to nie jest 

Pana prywatna sprawa. Później dojdzie do tego, że trzeba będzie na coś dołożyć ze środków 

własnych, bo może coś jest nieujęte. To nie jest informacja tajna. Mam prawo wiedzieć jako radny i 

żądam, żeby Pan to wszystkim Radnym przesłał i zobowiązuje Panią Przewodnicząca, żeby tego 

dopilnowała.  

 

Pan Gerard Staniszewski -  z tego co Pan czytał wynika, że są trzy pompy. Druga sprawa czy jest 

ogrzewanie podłogowe, bo pompa ma tylko wtedy senes jeżeli jest ogrzewanie podłogowe? 

 

Radny Piotr Kiryluk – dlatego jeszcze raz wnioskuję, aby dostali część opisową. Mam pytanie, czy jest 

możliwość włączenia komentarzy do transmisji? Wnioskuje o włączenie, żeby mieszkańcy mogli się 

wypowiadać, jeżeli będą wulgaryzmy to wyłączymy. Myślę, że trzeba dać taką możliwość dla 

mieszkańców, żeby mogli się wypowiedzieć, na temat pracy Rady i Urzędu Gminy. Kolega Krzysztof 

napisał podanie do Pana Wójta o ledy. Składamy wniosek na oświetlenie całej Gminy, po co jest to 

podanie? Czy my musimy wszyscy składać takie podania teraz? Czy będzie losowanie komu się należy, 

a komu nie? 

 

Wójt Gminy – składam wniosek na ledy i idzie w pierwszej kolejności pilotażowy. Cała Stara Kornica z 

osiedlem, na Walim aż do Nowej Kornicy. Zmieniły się warunki, rozmawiałem z fachowcami i 

zeszliśmy z kosztów drogi, robimy tylko prostą inwestycję, co za skutkowało że mogę ująć w 

projekcie, tak jak było pierwotnie nie 150 tylko 590.  

 

Radny Piotr Kiryluk – Pan Gerard poruszył sprawę wody. Kiedy Pan znajdzie firmę, która odkryje tych 

złodziei? Pan sam powiedział, że jest Wójtem dziesięć lat i w ciągu roku 200.000,00 zł, 300.000,00 zł 

ginie wody, to jest 2.000.000,00 zł. A teraz Pan mi każe szukać pieniędzy na drogę? To są Pańskie 

zaniedbania. To co Pan przeczytał ile mamy dróg do budowy, że są dziury w drogach to jest Pana 

zaniedbanie. Wstydziłbym się takich rzeczy mówić, że nie połatałem dziur.  

 

Wójt Gminy – łatamy drogi na bieżąco, tak jak czas pozwala, warunki. Robimy drogi, oczywiście 

dałoby się robić więcej  dróg gminnych, gdyby Gmina nie dokładała do dróg powiatowych. Budżet jest 

jeden, zasady są jedne i obostrzenia jeżeli chodzi o wydatki i artykuł 243 jest jeden. To co Pan mówi o 

oświetleniu, oświetlenie też powstało w 2019. Ja na tej sali mówiłem, jest to priorytetowy  projekt. 

Wstępnie robimy je na Starej Kornicy, w centrum, osiedle i w stronę do Walima. 

 

Pan Gerard Staniszewski – skąd Pan wytrzasnął ten projekt, żeby oświetlać drogę wojewódzką? Czy 

to jest nadal aktualne? Może byłoby więcej na oświetlenie nasze.  



 

Wójt Gminy – poczyta Pan prawo energetyczne i wtedy wrócimy do rozmowy.  

 

Sołtys wsi Wólka Nosowska Arkadiusz Romaniuk – Pan Wójt prosił, żeby policzyć lampy w każdej wsi 

i podać dla Pana. Oczywiście podałem, nie wiem jak inni sołtysi  i nie ma wyników ile jest tych lamp.  

 

Wójt Gminy – na 18 sołectw trafiło do mnie może niecałe 10 zliczonych lamp. Jak miałem 340, po 

części dołączałem, w tej chwili z ostatnich danych jakie przysyła nam zakład energetyczny, na terenie 

Gminy świeci 500-504 lamp. 

 

Radny Piotr Kiryluk – już wiadomo, że wszyscy nie będą oświetleni, bo ten projekt zakłada założenie 

lampy na każdym słupie, bo inaczej nie dostaniemy dofinansowania.  

 

Wójt Gminy – projekt też to był złożony, wójt chce 1.000.000,00 zł zadłużyć  gminę na lampy. Projekt 

był oceniany pod względem technicznym. Projekt musi spełniać normy i prawo jakie w tym zakresie 

obowiązuje. W tej chwili większość naszych dróg, to jest przy drodze powiatowej, czy przy drodze 

wojewódzkie. To co miałem kadencje wcześniej, jak robiliśmy w Kornicy chodnik, światło, też Radny 

zarzucił, dlaczego tu jest 27 lamp. Można było to zrobić dużo rzadziej tak jak w terenie 

zabudowanym, że mamy co drugi słup. Żaden projektant, żaden inspektor nie pozwoli wykonać te 

słupy w odległości nie 30 m tylko 100. Ja robię projekt, robię zgłoszenie, jest inspektor, zgłaszam do 

odbioru i zatwierdza inspektor, który odpowiada, że jest technologia zachowana zgodnie z 

projektem, normy są zachowane, a ja tylko zatwierdzam, że ten Pan był, oglądał i też się pod tym 

podpisał. Oczywiście ja na końcu biorę odpowiedzialność.  

 

Pani Ewa Szydłowska – dziękuje za udzielenie głosu. Chciałbym pogratulować Państwu Radnym za 

podjęcie bardzo ważnej uchwały. Ja nie mam wątpliwości, Pan Wójt na pewno dołoży swojej siły i 

wykona tą drogę, bo to jest dla mieszkańców. Strasznie mi przykro, że 4 osoby były przeciw, bo 

samorządowiec powinien być za każdą drogą, bo został Radnym po to żeby dbać o dobro 

mieszkańców, całej Gminy. Jeżeli chodzi o wodę, to w Kazimierzowie mieliśmy przez tydzień bardzo 

żółtą wodę, spuszczaliśmy wodę na nasz koszt. Mieszkańcy bardzo byli zbulwersowani, że tak się 

dzieje. Nie wiem, to jest na naszym odcinku, a przecież płacimy za tą wodę. Podczas tej brudnej 

wody, chciałam sprawdzić badania wody, w zakładce rolnictwo były wyniki z 15 i 16, nie znalazłam 

aktualnych. Czy one są umieszczane regularnie jaki jest stan tej wody, kiedy rozpocznie się remont 

Stacji Uzdatniania Wody. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to nie wiedziałam że jest taki projekt wymiany 

lamp, bo też mieszkańcy Kazimierzowa  Kolonii prosili o dołożenie kabla i kilku lamp. Więc jeżeli są 

miejsca gdzie jeszcze nie ma lamp, a wy dyskutujecie o wymianie, to dlaczego nie dokładamy tam 

gdzie nie ma, gdzie jest takie zapotrzebowanie. Jeżeli chodzi o drogi, droga gminna Kazimierzów – 

Wólka Nosowska, ja już tyle razy prosiłam, żeby uzupełnić ubytki na wiosnę, tylko jak zniknie śnieg. 

Czy planujecie uzupełnienie tych ubytków, czy nową nawierzchnię? I ostatnia sprawa droga 

Kazimierzów, taka inicjatywa mieszkańców, którzy chcieli oddać swoje grunty za darmo, żeby 

przynajmniej była zrobiona dokumentacja, bo może się tak zdarzyć, że będzie dofinansowanie do 

dróg między granicami województw, np. 80% i dobrze by było żeby ta dokumentacja była zrobiona, 

żeby ten potencjał i ta chęć mieszkańców nie została zmarnowana. Chciałabym się zapytać czy jest to 

ujęte w budżecie i jak Państwo Radni, Pan Wójt, Pani Przewodnicząca to pilnowali, pilotowali? 

 



Wójt Gminy – oświetlenie jest potrzebne, ale tym projektem nie załatwię. Ja projekt robiłem na 

pilotaż i jak to będzie funkcjonowało, jak się będzie sprawdzało tylko tutaj centrum. Do szczegółów 

wrócimy. Jeżeli chodzi o wodę, była przerwa rano o 5. Z tego co pracownik przekazał o godzinie 6 był 

już na miejscu i włączył agregat, bo się nie załączył i nie minęły cztery godziny już sieć miała pełne 

ciśnienie. Mieszkaniec zgłaszał, jeździła ekipa, nawet pracownik pojechał w sobotę po południu do 

godziny 18 spuścił po raz kolejny wodę i sprawdzał i leciała już czysta. To była sprawa techniczna i to 

nie było działanie przewidziane.   Jeżeli chodzi o drogę, którą Pani zgłaszała, zrobiłem Radnym którzy 

mają wiedzę o swoich drogach gminnych wykaz w każdym sołectwie chociaż ze dwie drogi. To jest 

właśnie takie działanie. Planujemy, zakładamy, ja umowy podpisuje, za pięć minut przychodzi 

uchwała taka, Gmina traci 2.000.000,00 zł. Tak proszę Państwa, Gmina straciła przy szkole 

3.000.000,00 zł, a ta droga jest zgłoszona i Pan Kiryluk już o niej mówi od dwóch lat. Jeżeli my chcemy 

te wszystkie drogi, które są robione, pokryte asfaltem, tak jak u Pani, bo też napisałem do Radnych 

informację, że trzeba pokryć dywanikiem drogę z Koszelówki od kościoła do Pani, do drogi 

powiatowej. Musimy sobie na to odpowiedzieć, z czego wziąć na to pieniądze. Podatki nie rosną, 

powiedziałem też Radnym, podnieśliśmy 1 zł na podatku rolnym. Ciężka jest sytuacja, ale zwróćcie na 

jedno uwagę prąd wzrósł, dojdzie opłata mocowa, czy ja 1 zł podniesionego podatku nie pokryje 

wzrostu kosztów energii. Jeżeli w Gminie na wszystkie obiekty zużywa się energii na ponad 

500.000,00 zł, to policzcie sobie Państwo.  

 

Pani Ewa Szydłowska – nie odpowiedział Pan na pytania. Ponawiam pytanie do Pani 

Przewodniczącej, co się stało z pomysłem na drogę, czy są zabezpieczone pieniądze i z tym 

potencjałem mieszkańców, którzy chcą za darmo oddać swoje grunty  po to, żeby w ewidencji była 

już gotowa do realizacji. Czy ta droga od kościoła do drogi powiatowej też jest w budżecie, w planach. 

A Panu, Panie Wójcie gratuluje, bo spełnia Pan swoje marzenie o szkole, bo mieszkańcy najczęściej 

mówią o oświetleniu, o niskich cenach wody, niskich cenach śmieci, o drogach, bo chcemy do pracy 

dojeżdżać, chcemy zarabiać na podatki. Pięknie jest spełniać swoje marzenia.  

 

Wójt Gminy – ja nie spełniam swoich marzeń. Ja nie mam tutaj dzieci, dzieci moje nie będą tu 

chodziły. Chodzą Państwa dzieci i szkoła wymaga remontu. Droga o której Pani mówi, ona była ze 

względu na to, teraz jestem zobowiązany na dołożenie do dróg powiatowych. To Pani Skarbnik powie 

dwa zadnia jaka jest sytuacja finansowa Gminy. Gmina nie ma kredytów, pierwszy jaki się pojawił, to 

jest wiosek Rady o zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu. Ja też nie chcę, tak jak Pan Janczuk 

mówił na Komisji, że Wójt zadłuża Gminę. Trzeba myśleć, żeby mieszkańcy byli zadowoleni, spełniać 

ich marzenia, a jednocześnie spłacać, żeby nie płacić dodatkowych kosztów. 

 

Pan Gerard Staniszewski – czy coś Pan Wójt planuje z fotowoltaiką na przyszłość? I drugie osobiste 

pytanie, czy Pan też płaci śmieci? 

 

Wójt Gminy -  tak. W tym programie co robiłem, zrobiłem to też da efekty na budynkach publicznych 

prawie 100 kW. Byli ludzie na hydroforni, tam jest założone 40 kW. To będą wymierne efekty już w 

niedługim czasie, tylko to nie będzie oszczędności 200.000,00 zł – 500.000,00 zł. Fotowoltaika tam 

będzie wykorzystywana, bo słońce świeci  od 4-6 rano, a największy rozbiór idzie od 6 do 10. Tak 

samo jak największy rozbiór wody jest od 18 do 21. Energia będzie zużywana na bieżąco. Dla 

domostw zrobiliśmy 249 instalacji, w tym 90 % były kolektory. 90% z tego jeżeli miałoby coś być to 



oni się piszą na fotowoltaikę.  Jeżeli będzie taki program podejmę działanie, żeby ludzie mogli 

pozyskać środki z dotacji unijnych.  

 

Pani Ewa Szydłowska – chciałaby oficjalnie złożyć skargę na koło łowieckie w naszym obwodzie 

„Ostoja”. Nie wiem czy już były weryfikowane palny łowieckie przez Radnych, przez Pana Wójta 

opiniowane. Jest to obwód 371, myśliwych nie widziałam od ponad 20 lat, dziki plądrują nasze 

plantacje i inne zwierzęta. Nie wiem czy to było już opiniowane, więc oficjalnie składam, że nie dbają 

o swój obwód i proszę przy weryfikacji zwrócić na to uwagę. Byliśmy z nimi w sądzie, sprawa została 

wygrana. Nie szacują strat, niepoważnie traktują rolników dlatego przy okazji weryfikacji proszę o 

wzięcie pod uwagę tej krytycznej opinii i to nie jest tylko moje zdanie. Szykujemy się z mieszkańcami 

o wystąpienie o negatywną opinię, którą Wójt może wydać. Czy Pan już wydał taką opinię, czy jeszcze 

Pan jest przed? 

 

Wójt Gminy – nie wydawałem żadnych opinii. Opiniowałem może jeden, dwa wnioski, plany 

odstrzałów. Sprawdzę czy „Ostoja” w ostatnim czasie składała taki wniosek o zaopiniowanie ilości 

odstrzelonej zwierzyny. Oni wymieniają ile sztuk, na co planują. Ja tylko to opiniuję i to idzie do 

nadleśnictwa. Ja też sprawdzę i oczywiście napiszę uwagę, prośbę o interwencję ponieważ to Koło 

zaniedbuje swoje obowiązki.  

 

Pan Gerard Staniszewski – jeszcze bobry do tego dochodzą. 

 

Wójt Gminy – tak, bobry dochodzą, nie ma na to zgody. Ja kiedyś wystąpiłem do Wojewody, 

uzyskałem zgodę na 5 sztuk. To musi robić człowiek z uprawnieniem. Minął rok zapytałem czy 

pojechał, odpowiedział że nic nie złowił. To jest już taki problem, że bobry nie są na Kolonii Kornica, 

tylko są praktycznie we wszystkich miejscowościach w Gminie.  

 

Radny Ignacy Janczuk – nie minęły jeszcze 3 godziny od rozpoczęcia tej sesji, a myślę że zostaliśmy 

wszyscy zmanipulowani. Jak ja poruszałem ten temat, prosiłem żeby Pan Wójt przytoczył jak to 

będzie z tymi lampami. Dzisiaj już widać po Pana wypowiedzi, że tych lamp nie wymienimy nawet 

połowy w naszej miejscowości. Ja liczyłem, że to będą wszystkie lampy, w całej Gminie, że nie będzie 

wyboru kto lepszy, a kto gorszy. Chciałbym zaapelować, żeby nie było takiej sytuacji, tylko solidarnie 

wymienić w miarę możliwości w każdej wsi. Ja prosiłem całą Radę, niech Pan Wójt nam przedstawi, 

bo my przegłosowaliśmy coś na temat którego nic nie wiemy. Nie chciałbym, żeby znowu była 

wybiórczość. Jeśli będzie to połowa lamp w miejscowości, to oszczędności już nie mamy żadnej i ja 

mogę Wam powiedzieć to dzisiaj. Będziecie mieli pilotaż za 1.070.000,00 zł. Jakbyście posłuchali to co 

ja mówiłem, że na tych obiektach zamontować fotowoltaikę, to byśmy mieli oszczędności duże. W 

grudniu złożyłem wniosek do Pana Wójta i do Pani Skarbnik o przedstawienie wydatków z działu 

Promocja Gminy z dokładnością co do złotówki, na co poszły pieniądze z promocji Gminy. Do dnia 

dzisiejszego tego nie otrzymałem, a powinniśmy otrzymać wszyscy. Jeżeli nie ma go w tej chwili, ja po 

raz kolejny ponawiam ten wniosek, że mają być przedstawione wszystkie wydatki z działu Promocja 

Gminy. Kolejna sprawa, to uruchomienie PSZOK. Miało być tak jak koledzy wspominali od 1, proszę 

żeby PSZOK został uruchomiony natychmiast i ustalone godziny pracy, żeby każdy kto nie mógł zdać, 

czy mu nie pasowało mógł sobie spokojnie na PSZOK przywieść i zdać. Trzeba też ustalić jeden albo 

dwa dni w tygodniu, żeby PSZOK był otwarty dłużej, do godziny 17, żeby ludzie którzy pracują mogli z 

tego skorzystać.  Chciałbym jeszcze poprosić o odśnieżanie. U nas jest droga, ja dzwoniłem dzisiaj, ale 



nie wiem jak to się potoczy, proszę Pana Wójta, żeby się włączył, bo to są drogi niby powiatowe, ale 

dla mieszkańców naszej Gminy. Droga w Wólce Nosowskiej w stronę Nosowa jest bardzo złą drogą, 

jeśli to zmarznie to będzie tragedia. Mamy ciężki sprzęt, pomóżmy też dla Powiatu odśnieżyć te drogi.  

Powiat ma dużo dróg i nie ma ciężkiego sprzętu i czasami jest dobrze jeśli Gmina by się włączyła w tą 

pomoc, bo mieszkańcy dzwonili do sołtysa, dzwonili do mnie. Ich nie interesuje czyja to jest droga, 

oni chcieliby mieć drogę przejezdną, żeby nie łamać samochodów.  

 

Wójt Gminy – rozważę, wyliczę, też pokuszę się jaki to jest koszt założenia fotowoltaiki na każdy słup, 

a żeby to zrobić, to nie jest takie proste, że ja wezmę elektryka, on pójdzie i to założy. Jeżeli chodzi o 

PSZOK jest w umowie i są w warunkach godziny otwarcia. Ja o tym mówiłem i taki będzie efekt, 

przykro że Pan tego nie pamięta. Nie pamiętam w jakie dni, będzie otwarty cały tydzień, nawet 

będzie sobota, bo tego wymagał zakres zobowiązania dla państwa, które dawało pieniądze. Jeżeli 

chodzi o odśnieżanie, wracamy do meritum, my też mamy swoje koszty i dzisiaj je przedstawiłem. 

Mamy na koncie 162.000,00 zł, trzeba zapłacić kierowcy, trzeba zapłacić paliwo. Oczywiści planować 

można, tylko trzeba mierzyć możliwości na zamiary. Ja w 2012 czy 2013 r. proponowałem i to samo 

powtórzę, spiszmy porozumienie ja nie będę liczył po 190,00 zł za godzinę, ja policzę amortyzację, 

paliwo i pracę kierowcy. Były takie przypadki, że 80% dotacji nie przyszła do nas do gminy, poszła do 

Sarnak, bo Hawryluka stać na drogę 50 na 50. Mówię Państwu jaka jest sytuacja dzisiaj  i co trzeba w 

Gminie robić. 

 

Pan Gerard Staniszewski – ja nie wiem czy Pani Skarbnik nie ma tego pisma o promocji.  

 

Radny Ignacy Janczuk – w ciągu 14 dni i to miało być na następną sesję i dlatego chcę otrzymać to 

pismo.  

 

Wójt Gminy – nie ma w Gminie tajemnic.  

 

Radny Dariusz Stepczuk - chciałbym się odnieść do szkoły, ona jest w stanie krytycznym. Dowożę 

dzieci do tej szkoły, przedszkolaki chodzą po nierównej płycie betonowej, nie wspomnę że autobus 

zajeżdża na zajezdnię i pani przeprowadza je przez przejście, aż do przedszkola. Rury kanalizacyjne w 

przedszkolu są żeliwne, nie wspomnę o kominie. Pan, który się wypowiada, często gra w tenisa, no to 

widzi ten budynek. Proszę się wypowiedzieć w jakim stanie Pan go widzi. 

 

Pan Gerard Staniszewski – są zaniedbania od lat. Normalny gospodarz nie robi od razu całego 

gospodarstwa, nie modernizuje, tylko robi to w kolejności, etapami. Jeżeli komuś nie sprawia to 

intelektualnej satysfakcji, albo nie wie że tak się robi, to mamy to co mamy. Nie można robić 

wymiany rur, wymiany kanalizacji, nowych grzejników, nie mówiąc o trzech pompach. Albo się coś 

robi społecznie, z rozsądnym planem i przez lata i wtedy byłoby zrobione. Pan mówi o grze w tenisa, 

zrobiono owszem. Nie mam nic złego do powiedzenia jeżeli chodzi o korty czy boiska, natomiast jeżeli 

chodzi o budynek wszystkie dzieci tam chodzą, wszyscy to widzą i wiedzą co się dzieje od lat.  

 

Radny Dariusz Stepczuk – nie wspomnę, że trzeba się przygotować za 10 lat na przyjęcie Szpak i 

Kobylan do tej szkoły. Te budynki będą stały tak samo jak w Koszelówce.  

 

Pan Gerard Staniszewski – Pan myśli, że utrzyma się ta szkoła w Koszelówce?  



 

Radny Dariusz Stepczuk – tam stoi pustostan.  

 

Pan Gerard Staniszewski – wynająć, może się komuś przyda, ogłosić przetarg może ktoś to 

zagospodaruje.  

 

Radny Dariusz Stepczuk – modernizacja naszej placówki jest potrzebna.  

 

Pan Gerard Staniszewski – sam ma Pan pomysł, czy rzuca temat?  

 

Radny Dariusz Stepczuk – przecież mamy pieniądze.  

 

Pan Gerard Staniszewski – trzeba modernizować, tylko rozsądnie. Panowie Radni pytają o części tej 

wymiany, nie powinien Wójt zaczynać od wymiany podłogi, tylko od wymiany dachu albo ocieplenia.  

 

Radny Marek Michaluk – Pan powiedział była Szkoła Podstawowa w Koszelówce, budynek jest, coś z 

tym budynkiem trzeba zrobić, ale w tym wszystkim jest jeden szczegół, bo planuje się budowa masztu 

Play w odległości 500 m od budynku. Jeżeli chcą zainwestować w tą moją byłą szkołę słucham każdej 

propozycji i Radni myślę, że też rozważą każdą dobrą myśl. Mam do Pana pytanie, Pan się czepia tej 

termomodernizacji budynku ZPPO w Kornicy. Pan mówi, że codziennie jeździ do Białej Podlaskiej, 

przejeżdża Pan przez Leśną Podlaskę i co Pan widzi po prawej stronie jadąc do Białej? Widzi Pan 

przeprowadzoną termomodernizacje budynku szkoły. Podoba się ta szkoła, czy ta w Kornicy jest dużo 

ładniejsza?  

 

Pan Gerard Staniszewski – ja nie mam nic przeciwko modernizacji, tylko pytałem o trzy lub jedną 

pompę, pytałem o podłogowe lub nie podłogowe. Nie dostałem odpowiedzi. Niech Pan mi nie wkłada 

słów, których nie powiedziałem. 

 

Radny Marek Michaluk – dobrze, dziękuję. 

 

Wójt Gminy – będzie to zestaw spięty, który będzie obsługiwał wszystkie budynki, tam nie ma 

podziału urządzeń grzewczych oddzielnie na każdy budynek. Przytoczę jeden przykład, ten budynek 

ma jeden licznik do pomiaru energii elektrycznej i tak samo będzie jeden zestaw urządzeń, który 

będzie ogrzewał wszystkie budynki.  

 

Pan Gerard Staniszewski – Panie Wójcie są podliczniki. 

 

Wójt Gminy – ja odpowiadam jaki jest stan faktyczny. 

 

Pan Gerard Staniszewski – pytałem Pana czy będzie podłogowe, mówi Pan że nie. W związku z tym 

proszę, żeby wziąć pod uwagę wszyscy, społeczność, gmina czy są potrzebne pompy ciepła i czy jedna 

czy trzy.  

 

Wójt Gminy – zaprojektowano taką ilość, żeby pompy ciepła dostarczyły takiej ilości energii cieplnej, 

żeby młodzież nie marzła, żeby spełnione były normy.  



 

Pan Gerard Staniszewski – chodzi o weryfikację tego, czy rzeczywiście tak musi być, bo to są bardzo 

kosztowne urządzenia. Nic więcej, ja nie jestem przeciwny.  

 

Wójt Gminy – wystąpiłem do Rady z pismem o zastanowienie się jak zagospodarować nasze mienie 

Gminne, które jest niewykorzystane. Wymieniłem starą gminę, starą szkołę w Kobylanach, starą 

szkołę w Czeberakach i zasygnalizowałem co trzeba zrobić i czekam na pomysły co ze starą szkołą w 

Koszelówce. Byłem ostatnio na tym obiekcie, Pan Marek też zagląda. Od trzech lat nic się nie dzieje, 

już sufity odpadają. Ten stan będzie podlegał degradacji. Pan wie i Radni wiedzą, ja nie decyduję i nie 

dysponuję majątkiem. 

 

Pan Gerard Staniszewski – Pan rozbija temat zupełnie niepotrzebnie. Była mowa o Play, Play ma 

bardzo słaby zasięg, więc moim zdaniem zrobić wszystko, jeśli mieszkańcy nie mają nic przeciwko.  

 

Przewodnicząca Rady – ja myślę że społeczeństwo wypowie się na temat postawienia tego masztu, 

bo to będzie wymagało pozwoleń. Wspomnę, że na tablicy ogłoszeń jest zawiadomienie o 

przedłużeniu postępowania na elektrociepłownię w Wólce Nosowskiej. Również jest przedłużenie 

postępowania na montaż pieca do spalania drobiu w Popławach. 

 

Wójt Gminy – jest przygotowane jak były wydatkowane środki z tego paragrafu. Tak jak mówiłem dla 

Radnych, napisałem w sprawozdaniu wraca sprawa biogazowni w Wólce Nosowskiej, SKO zwróciło 

do Wójta. Pozostałe tematy, Czeberaki jeszcze się wałkuje, do spalarni w ostatnim czasie przychodziły 

uwagi. Te wszystkie rzeczy zamknęły się negatywną opinią Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady – poproszę Panią Skarbnik o przedstawienie tych wydatków związanych z 

promocją. Jeżeli chodzi o wydatkowanie, to Pan Wójt ma najważniejsze prawo, bo wydatkuje te 

pieniądze i on jest odpowiedzialny za finanse jak Pani Skarbnik. 

 

Wójt Gminy – żadnego nie mam prawa, dziękuję za ciepłe słowo. 

 

Przewodnicząca Rady – poproszę Panią Skarbnik, żeby podpisała i Pana Wójta i ta informacja 

zostanie do Państwa wysłana na maila.  

 

Pan Gerard Staniszewski – kto odpowiada za promocję Gminy? 

 

Wójt Gminy – zostało to przygotowane przez odpowiedni pion, który ma szczegółowe dokumenty i z 

czego to wynika. Podpisze Pani Skarbnik, podpisze Pan Wójt i w między czasie nie czekając na 

następną sesję, Państwo otrzymacie drogą mailową. 

 

Pan Gerard Staniszewski – czy można dzisiaj zrobić sobie zdjęcie tego dokumentu?  

 

Wójt Gminy – tak. 

 

Przewodnicząca Rady – nie ma sensu się kłócić, to są wydatki które Radni mają na koniec budżetu i te 

wszystkie wydatki są w paragrafach.  Ja odczytam: Dochody – darowizna w kwocie 5.000,00 zł, 



wydatki w paragrafie 4110 oraz 4170 na wynagrodzenia związane z organizacją Gminnego Dnia 

Kobiet dla Zespołu Alibabki w kwocie 4.008,24 zł. To jest przedsięwzięcie, które było realizowane 

zanim był COVID. Paragraf 4190 nagrody konkursowe, wydatki środków w kwocie 3.322,95 zł, które 

były przeznaczone na zakup nagród konkursu „Trele Morele”, olimpiady wiedzy o gospodarstwach 

domowych, przedsiębiorczości i ekologii, połączonej z konkursem na najlepsze danie „Warzywa 

strączkowe” oraz olimpiady wiedzy organizowanej przez straż pożarną w Szpakach. Paragraf 4210 

zakup materiałów i wyposażenia, środki przeznaczone były na zakup wiązanek okolicznościowych 

związanych ze złotymi godami z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego parom z naszej Gminy, dla 

jubilatów, osób które ukończyły 100 lat, z okazji dnia kobiet oraz z okazji dnia niepodległości. 

Zakupiono artykuły, pomocnicze, środki czystości związane z konkursami. Zakupiono tabliczkę z 

grawerem dla Zespołu Sąsiadeczki związanej z obchodami 10-lecia. Kupiono teczki z logo gminy 

związane z promocją oraz kartki świąteczne na kwotę 3.651,15 zł. Paragraf 4220 zakup środków 

żywnościowych. Zakupiono środki spożywcze, które posłużyły przygotowaniu imprez promocyjnych, 

w konkursach, olimpiad oraz spotkań, w kwocie 11.813,98 zł. 

 

Wójt Gminy – to robią nasze panie w ramach aktywizacji społecznej i działań promocyjnych gminy i 

rozwoju kulturalnego.  

 

Przewodnicząca Rady – paragraf 4300 zakup usług pozostałych, kupione były obiady dla jubilatów 

złotych godów, świadczono usługę fotograficzną, którą możemy oglądać w sekretariacie Urzędu 

Gminy, jest to duży format zdjęcia. Zakupiono roczne licencje w Katolickim Radiu Podlasie, 

miesięczny koszt to 769,98 zł oraz okazjonalne bloki z życzeniami z okazji świąt połączone z 

informacją związaną z opracowaniem studium uwarunkowania przestrzennego gminy, koszt 

17.000,27 zł. Gmina w roku 2020 wydała na swoją promocję 40.557,57 zł.  

 

Skarbnik Gminy – nadmienię, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu w rozdziale 750 75 to 

wszystko będzie zawarte. W lutym będą sprawozdania kwartalne, tam będą wszystkie zobowiązania. 

To jest zgodne ze sprawozdaniem, które zostało przesłane do RIO, plan  w tym paragrafie był 

54.339,00 zł, a wydatki 40.557,57 zł.  

 

Radny Piotr Kiryluk – wracając do remontu szkoły, dobrze że on się odbędzie. Chcę zapytać, czy 

oprócz pomp ciepła będzie inne ogrzewanie w tym budynku? Dobrze, że będzie inne źródło 

ogrzewania, nie mamy co się martwić, bo będzie ciepło w szkole. Ja mam pompę ciepła do grzania 

wody i w te mrozy ona się wyłączyła.  

 

Pan Gerard Staniszewski – można znać nazwę firmy pieca, który jest u nas w szkole? 

 

Wójt Gminy – Buderus. Przy termomodernizacji nie będzie demontażu tych piecy. Piece, w 2014 r. na 

tej sali było powiedziane, że one są dobre i w idealnym stanie.  

 

Radny Piotr Kiryluk – odnośnie szkoły w Koszelówce Pan mówi, że oczekuje propozycji. Ja już swoją 

propozycję zgłosiłem, oczywiście za zgodą mieszkańców. Ten budynek trzeba sprzedać w całości i 

wybudować dla mieszkańców świetlicę. Ja się tego trzymam, oczywiście mieszkańcy zdecydują. Jeżeli 

będzie tam świetlica i koło gospodyń, nikt tego budynku nie kupi. Pan powiedział, że już sypią się 

tynki. Ten budynek się zawali prawdopodobnie, nawet nie będziemy go remontowali, bo nie będzie 



za co. Gospodarskie podejście nakazuje, żeby to sprzedać albo przekształcić w jakiś ośrodek pomocy. 

Niech Pan nie mówi, że nikt Panu nie podpowiada, Pan nie chce czasami słuchać.  

 

Wójt Gminy – taką informację przekazał Pan na sesji. 

 

Radny Piotr Kiryluk – odpowiadając dla Pani Ewy odnośnie drogi w Kazimierzowie, zgłaszałem 

wniosek do budżetu gminy po raz kolejny, żeby to wróciło do zadań inwestycyjnych. Oczywiście nie 

zostało to uwzględnione. Pan Wójt może teraz mówić, że wymyśliłem drogę powiatową, to jest 

przypadek że tak się stało. Wiedziałem, że moje zadania nie będą ujęte. Jeżeli one zostały wyrzucone, 

to one nie mogą wrócić. 

 

Wójt Gminy – zrobiliśmy drogę, dołożyliśmy Pani Skarbnik powtórzy ile. Przecież ja Panu mówiłem w 

2019 r. zdjęliśmy z budżetu cztery czy trzy ważne inwestycje, bo trzeba było dołożyć do drogi 

powiatowej. I tak jak było powiedziane, że studnia powinna być już osiem lat temu, ja  w 2017 r. 

załatwiałem decyzję na pozwolenie wybicia. Pokusimy się z Panią Skarbnik, trzeba odłożyć prace 

bieżące na bok, a szukać w papierach całą historię, która była. Państwo nie pamiętacie jak budowała 

się droga w Szpakach, z jakich środków. 

 

Radny Ignacy Janczuk – chciałbym zapytać Pana Wójta, bo pytałem na Komisji i Pan mi nie 

odpowiedział. Kiedy wyda Pan kosiarkę „zaaresztowaną” przez Pana dla mieszkańców Wólki 

Nosowskiej? Została ona zakupiona z funduszu sołeckiego przy akceptacji mieszkańców do pielęgnacji 

obiektów, które mamy. Kiedy ta kosiarka trafi do mieszkańców z „aresztu gminnego”? 

 

Wójt Gminy – będzie spotkanie Rady Sołeckiej i Prezesa Stowarzyszenia, wszystko wyjaśnię jak 

powinno wyglądać, jak powinno to działać.  

Punkt 10.  Zamknięcie obrad sesji  
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 19:00 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła XXXIV sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

 

Protokołowała: Marzena Gromysz 

Przewodniczyła: Zofia Szpura 

 


