
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2021 

z sesji Rady Gminy Stara Kornica 

odbytej w dniu 03 lutego 2021 r. 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI 

Data rozpoczęcia 03.02.2021 r. 

Godzina rozpoczęcia 16:00 

Godzina zakończenia 18:30 

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, Maciej Golwiej 

Goście 

Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica 
Małgorzata Patralska – Skarbnik Gminy 
Urszula Sadowska – Radna Powiatu Łosickiego 
Sołtysi 

 
 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura – otwieram XXXIII sesję Rady Gminy Stara Kornica w dniu 
22 grudnia 2020 r. Witam bardzo serdecznie przybyłych radnych, Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka, 
Skarbnik Gminy Małgorzatę Patralską, sołtysów oraz Radną Powiatu Łosickiego Urszulę Sadowską . 
 

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. 
  
1. Otwarcie. 

2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum, 



2) przedstawienie porządku obrad, 

3) przyjęcie protokołu z XXXII sesji. 

3.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

4.  Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 

2021 rok, 

2) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na 2021 rok, 

3) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stara Kornica na 2021 rok, 

4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020 - 2036, 

5) zmian w budżecie gminy na rok 2020, 

6) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021 - 2036 oraz 

budżetu Gminy Stara Kornica na rok 2021: 

a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Stara Kornica  na lata 2021 - 2036, 

b) przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok, 

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Stara Kornica  na lata 2021 - 2036, 

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 

na 2021 rok, 

e) przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy  Stara Kornica  na lata 2021 -2036 oraz projektu uchwały budżetowej 

na 2021 rok przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, Ochrony 

Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

f) dyskusja nad powyższymi projektami uchwał, 

g) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Stara Kornica  na lata 2021 - 2036, 

7) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Kornica na 

rok 2021.  

8) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Stara Kornica, 

9) wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Stara Kornica, 

10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

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

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 

11) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

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

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 

12) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

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

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 

13) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

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

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 

14) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

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

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 



6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady – czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? 

Radny Piotr Kiryluk – proponuję, żebyśmy do porządku obrad między punktem piątym, a szóstym 

dodali jeszcze jeden punkt, o którym była dyskusja na posiedzeniu Komisji mianowicie zajęcie 

stanowiska przez Radę Gminy w sprawie zobowiązania Pana Wójta do zawarcia umowy w sprawie 

współfinansowania budowy drogi powiatowej 2047W Walim-Dubicze- Wólka Nosowska od granicy 

województwa od 2300 m do 5800 m do dnia 10 stycznia 2020 r.  

Przewodnicząca Rady – wprowadzenie jeszcze raz tego samego punktu, który był głosowany na 

Komisji. 

Radny Piotr Kiryluk –  żeby było na sesji.  

Przewodnicząca Rady – kto z Państwa jest za wprowadzeniem w punkcie piątym podpunktu szóstego 

w brzemieniu takim jak przeczył Pan Radny Kiryluk i przesunięcia kolejnych podpunktów, bardzo 

proszę o przegłosowanie. Kto jest za wprowadzeniem powyższego punktu do porządku obrad? 

 

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: 9 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”, przyjęto 

podpunkt do porządku obrad.  

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady – przejdziemy do przegłosowania porządku dzisiejszych obrad, w tej formie 

którą przeczytałam wcześniej dodając to stanowisko  Rady.  

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”, 

przyjęto porządek obrad. 

  

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3. Przyjęcie protokołu z XXX II 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 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 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 5.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  na 2021 rok 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXIII/203/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 
22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  na 2021 rok. 
 
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 XXXIII/203/2020 Rady Gminy Stara 
Kornica w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  na 2021 rok. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
 

2. Uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na 2021 rok 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały XXXIII/204/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 

grudnia  2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na 2021 rok. 

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 XXXIII/204/2020  Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na 2021 rok. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
 



3. Zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stara Kornica na 

2021 rok 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały XXXIII/205/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 

grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stara Kornica na 

2021 rok. 

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 XXXIII/205/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stara Kornica na 2021 rok. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

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

2020 – 2036 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały XXXIII/206/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 

grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 

2020 - 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 XXXII/206/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020 – 

2036. 

 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
 

5. Zmian w budżecie gminy na rok 2020 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXIII/207/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. 

 

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 XXXIII/207/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. 

 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
 



6. Podjęcie stanowiska w sprawie zobowiązania Pana Wójta do zawarcia 

umowy w sprawie współfinansowania budowy drogi powiatowej 2047W 

Walim – Dubicz – Wólka Nosowska do granicy województwa od 2+300 m 

do 5+800 m w terminie do 10.01.2021 r.  
 

Przewodnicząca Rady – poproszę o wprowadzenie punktu szóstego: Podjęcie stanowiska w sprawie 

zobowiązania Pana Wójta do zawarcia umowy w sprawie współfinansowania budowy drogi 

powiatowej 2047W Walim – Dubicz – Wólka Nosowska do granicy województwa od 2+300 m do 

5+800 m w terminie do 10.01.2021 r. Kto z Państwa jest jeszcze raz za przyjęciem tego stanowiska, 

które głosowaliśmy, bądź też może ktoś zmienił zdanie, proszę o przyciśniecie przycisku i 

podniesienie ręki.  

 

Wójt Gminy – są sołtysi i mieszkańcy, chciałbym dwa zdania powiedzieć na ten temat. Była burzliwa 

dyskusja na Komisji. Otrzymałem 10 grudnia 2020 r. pismo od Pana Starosty, że Powiat będzie 

realizował inwestycje na terenie naszej Gminy. Pozwólcie, że odczytam treść pisma „Zwracam się z 

uprzejma prośbą o zajecie stanowiska w sprawie współfinansowania inwestycji budowy drogi 

powiatowej nr 2047W tj. Walim - Dubicze – Wólka Nosowska granica województwa Nosów.” Podane 

są kilometry 2+300, 5+800 czyli wychodzi 3,5 km, to są techniczne rzeczy. Na przedmiotowy odcinek 

otrzymaliśmy dofinansowanie 2.000.000,00 zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych z budżetu 

państwa. Zgodnie z ustaleniami wszelkie drogi powiatowe są  modernizowane w proporcji 50 na 50. 

To jest nie prawda, do tej pory. Gmina na terenie której realizowana jest inwestycja pomniejsza o 

kwotę dofinansowania, z związku z powyższym potrzeba jest zawarcia porozumienia na realizację 

tego zadania, bardzo proszę o jak najszybsze zajecie stanowiska. Szanowni Państwo, 14 odpisałem 

Panu Staroście: „W nawiązaniu do pisma informuję, że z satysfakcją i zadowoleniem przyjmuję 

wiadomość o pozyskaniu środków na budowę drogi powiatowej nr 2047W Walim do końca granicy 

województwa mazowieckiego, do drogi gdzie rozpoczyna się województwo lubelskie Nosów, będącej 

własnością powiatu na terenie Gminy. Ta droga tak bardzo potrzebna mieszkańcom będzie przez 

powiat zrealizowana”. Wymieniłem jakie inwestycje czekają w najbliższym czasie,  mówię dalej o 

szkole, o SUW, o oświetleniu i wniosku, który złożyłem na drogę Wólka – Koszelówka. Będę 

rozmawiał z Warszawą na jakim etapie, bo wniosek złożony w terminie był zrobiony prawidłowo, było 

parę drobnych poprawek, nie ma uchybień wielkiej wagi. Budżet, który w tej chwili Rada Gminy 

będzie przyjmować na rok 2021, który złożyliśmy z Panią Skarbnik do RIO już sam w sobie zawiera 

inwestycje na kwotę 2.900.00,00 zł. Jak nadmieniłem budowa drogi, to nie jest prawdą, Rządowy 

Fundusz Inwestycji Lokalnych i czy to będzie droga modernizowana, czy budowa to jest rozpiętość. 

Szanowni Państwo poddaję pod rozwagę, jak ja mogę podjąć decyzje, wyrazić wydanie pieniędzy, jak 

ja nie wiem przedmiaru, nie mam kosztorysu, nie mam zakresu, to tylko taka treść pisma. Jeżeli 

mamy decydować i Rada, żeby potem nie było mówione, że dlaczego Wójt nie pytał, że nie ma 

chodnika, że nie ma zjazdów. Ja też chce wiedzieć za co odpowiadam. Żeby podpisać, to trzeba 

wiedzieć ile jest kilometrów, strukturę. Pan Starosta napisał i bardzo dobrze, a ja odpisałem, że do 

dnia otrzymania ww. pisma nie wpłynęły do gminy żadne dokumenty planistyczne na to zadanie, 

zakres rzeczowy, finansowy. Oczekuje na kopię kompletu dokumentów. Ja muszę podejmować 

decyzje, to muszę mieć komplet dokumentów. Moja opinia na ten moment jest taka, nie wiem jaka 

będzie struktura finansów w 2021 r. Jak ja mogę odpowiedzieć na to pismo, które Pan Radny z Dubicz 

zgłosił do 10 stycznia, no nie odpowiem z prostej przyczyny, bo pismo które złożył burmistrz ono nie 

daje mi żadnych informacji merytorycznych, formalnych żebym ja się do tego odniósł. Przegłosujecie, 

a ja wyślę pismo i zapytam Panią Skarbnik czy faktycznie będzie nas stać w następnym roku. Moje 



stanowisko na ten moment jest takie, gdyby to było zrobione do końca czerwca tego roku, 

przedstawić jakieś dane, zarys, czy będzie stać gminę może 50.000,00 zł, czy 100.000,00 zł i realizacja 

zadania do 2022 r., nie sprawdzałem. Jeżeli Pan Janczuk, czy Pan Kiryluk atakuje, to powinni 

dowiedzieć się na stronie jaki jest termin rozliczenia. Na pewno jest termin rozliczenia tych pieniędzy, 

które starosta dostał. Ja tego nie wiem i dlatego będę czekał na informację kompletną w jakim to 

działaniu jest robione. Na tyle, na ile będzie gminę stać, pomagałem już 10 lat. Mówię Państwu 

obiektywnie, jako odpowiedzialny za finanse, naprawdę duże inwestycje się szykują, które mają 

gwarantować trwałą dostawę wody, żeby dzieci mogły do szkoły chodzić, żeby na dach nie leciało, 

żeby mniej opału spalać. To Państwa wybór, Państwa wola jak się zachowacie. Ja postąpię tak jak ja 

odczuwam, jak widzę jakie mamy zdolności  i jakie możemy mieć perspektywy na kolejne lata. 

 

Radny Piotr Kiryluk – dziękuję Panie Wójcie za tak obszerne wyjaśnienia. Jeżeli ktoś czytał z Państwa 

pismo od Starosty to jest wyraźnie napisane: „Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w sprawie 

współfinansowania inwestycji”. Tu nie ma słowa o pieniądzach na tą chwilę, ta decyzja jest potrzebna 

po to, żeby Starostwo mogło podjąć stosowne działania, żeby to kiedyś wykonać. Moja wiedza jest 

taka, że to będzie realizowane w 2022 r. prawdopodobnie, więc my nie musimy się spinać tak jak Pan 

Wójt mówi, że już w tym roku trzeba zorganizować środki. Jest cały rok na podjęcie różnych działań, 

wszystkie szczegóły dopiąć, ustalić i podejść do tego bez niepotrzebnych emocji. Mówi Pan, że nie 

wie skąd to się wzięło. Kilka lat temu było zawarte porozumienie z powiatem, gdzie był ustalony 

harmonogram prac nad drogami powiatowymi. Ta droga była tam zapisana jako ostatnia. Po drodze 

gdzieś się wkradła jeszcze inna i ona ciągle była niezrealizowana. Najprawdopodobniej przyszedł na 

nią czas. Pan też powiedział, że zgłosił z Przewodniczącą sześć dróg, to jest nowa kolejka, która jest 

zajęta. To jest stare przedsięwzięcie, które czekało na swój czas. Wyznaczenie tego terminu, jeszcze 

raz podkreślam, na tą chwilę nie potrzebujemy żadnych środków. To nie ma nic wspólnego z naszymi 

przedsięwzięciami na ten czas. Stanowisko jest potrzebne, bo musimy Panu pomóc, bo Pan unika 

decyzji w tej sprawie, żeby Powiat mógł się zająć tą sprawą. Jest Pani Sadowska, myślę że coś na ten 

temat powie. 

 
Przewodnicząca Rady – poproszę Radną Powiatu o opinię na ten temat. 

 
Radna Powiatu Łosickiego Urszula Sadowska – Szanowni Państwo jest mi niezmiernie miło, że dziś 

jestem i mogę zabrać głos. Dostałam w listopadzie 2019 r. pismo od Zastępcy Wójta, w którym Wójt 

Gminy Stara Kornica zwraca się z wnioskiem o uwzględnienie w budżecie Powiatu Łosickiego na rok 

2020 inwestycji związanych z remontami i przebudową dróg powiatowych na terenie Gminy Stara 

Kornica. Są wymienione drogi Rudka – Kobylany – Wygnanki, Wólka Nosowska – Nosów, Nowa 

Kornica – Wyrzyki, Walimek i na końcu w piśmie jest, że Wójt Gminy Stara Kornica deklaruje wsparcie 

finansowe ze strony Gminy Stara Kornica na wykonanie remontów, przebudowy lub budowy ww. 

dróg przy priorytetowym uwzględnieniu ich w programie naprawy dróg powiatowych. Wszystko się 

przeciąga w czasie, wnioski były złożone, Pan Wicestarosta na miejscu nadzorował wszystko. Teraz 

jest sytuacja, że wszystkie te klęskowe fundusze stanęły, mimo że są złożone, to nie przechodzą. Jest 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i nasza Gmina jest wyróżniona, powiat złożył wiele wniosków, 

na naszą Gminę trafiło 2.000.000,00 zł. To wszystko będzie w 2022 r. realizowane. Pan Wójt 

odpowiada w piśmie, które przeczytał, ale przeczytam jeszcze jedną rzecz: „Liczę na to, że ta droga 

tak bardzo potrzeba mieszkańcom będzie przez Powiat realizowana. Ponadto informuję, że Wójt jako 

kierownik jednostki  nie mam uprawnień do samodzielnego decydowania o wydatkach, a tym 

bardziej o wydatkach inwestycyjnych, czy majątkowych. Aktualnie Gmina ma podpisane umowy i 

planuje realizację następujących inwestycji: wymiana źródeł ciepła wraz z termomodernizacją 



budynków Gminy Stara Kornica, budowa i przebudowa SUW w Wólce Nosowskiej warz z 

infrastrukturą, modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica, 

rewitalizacja i adaptacja parku dworskiego w Kobylanach, przebudowa drogi Gminnej Wólka 

Nosowska – Kolonia Koszelówka, modernizacja boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w 

Starych Szpakach. Ponadto w planie na 2021 r. ujęte są wydatki majątkowe w wysokości 

2.994.224,11 zł. Według planu budżetowego na 2021 r. wydatkowo wzrosną koszty utrzymania 

oświaty o ok. 1.000.000,00 zł. Do dnia otrzymania ww. pisma nie wpłynęły żadne dokumenty 

planistyczne na to zadanie. Oczekuje kopii kompletu dokumentów. Budżet, który został złożony do 

RIO nie uwzględnia tego zadania. W najbliższym czasie zwrócę się do Skarbnik o informacje czy 

Gmina posiada wolne środki na to zadanie. Pełne informacje przekażę Radzie Gminy.”  Jest wykonany 

kosztorys, wiem że  2.000.000,00 zł ma pochodzić z tego funduszu, 800.000,00 zł musi być dołożone, 

400.000,00 zł powiat 400.000,00 zł gmina. Od niedawna jestem Radną, ale są ustalenia zatwierdzone 

przez wszystkie Gminy, że 50% Gmina partycypuje w kosztach takiego projektu. Myślę, że nasza 

Gmina jest w jakiś sposób wyróżniona, każda droga jest ważna i wiele kawałków wymaga remontu. 

Jeżeli nie będzie jasnej i klarownej deklaracji ze Strony Państwa i Pana Wójta, te środki będą 

wykorzystane na inną gminę. 

 

Wójt Gminy – Pani Radna przeczytała te informacje, zrozumcie Państwo, Pan który składa wniosek 

on mówi z tego pisma starosty nic nie wynika. My wnioski składaliśmy, nie wiem jaka kolejność, kto 

decyduje, bo mnie w większości nie zaprasza się na takie konsultacje, uzgodnienia. Byłem na 

spotkaniu Rady Powiatu, prawdopodobnie to było spotkanie Zarządu w Wójtami. Z tego co widać w 

mediach pieniądze z Rządowego Funduszu poszły na Powiat i na Huszlew, tylko jeżeli mówimy o 

równomiernym, transparentnym rozwoju wszystkich stref. Powiedziałem jaka jest sytuacja budżetu, 

jakie są dochody. 

 

Przewodnicząca Rady – ze względów technicznych poproszę o przerwę, zaraz wrócimy do tej 

wypowiedzi. 

 

PRZERWA 

PO PRZERWIE 

 

Przewodnicząca Rady – wznawiam nasze obrady. 

 

Wójt Gminy – jeżeli chodzi o to stanowisko powiatu, ja w tej chwili mam dylemat i nie wiem co 

zrobić, bo nie mam pełnej informacji, pismo jest niekompletne i źle zredagowane, a napiszę  co o tym 

sądzę, wnioskowałem żeby to przesunąć do końca czerwca, a realizacja do końca 2022 r. Byłoby to 

pomocne, a powtarzam przy sołtysach rok 2021, to rok który nie wiem jak będzie rozwijała się 

gospodarka, czy będą ludzie pracować, czy będziemy mieli dochody. 

 

Radny Ignacy Janczuk – tutaj padły bardzo ważne słowa, Pani Urszula powiedziała, że Gmina została 

wyróżniona i tak właśnie jest. Gmina nasza została wyróżniona, bo wiemy ile składa, a ile otrzymuje. 

Nie możemy od tego odstąpić, my nie mamy innego wyjścia, my musimy robić jak najwięcej dróg. 

Jeśli nawet po stronie Gminy będzie 400.000,00 zł, to tak samo 400.000,00 zł po stronie Powiatu. 

Musimy taką drogę zrobić, gdzie mamy dofinansowania 2.400.000,00 zł  i my tylko dokładamy 

400.000,00 zł. Róbmy tą drogę i od razu ubiegajmy się o następne drogi. Mamy jeszcze trzy lata, 

myślę że dwie drogi jesteśmy w stanie zrobić tą i Kobylany i nie głosujmy tak jak na Komisji, 

zagłosujmy wszyscy. Jak będziecie chcieli ja też mogę pojechać na Radę Powiatu i starć się o drogę na 



Kobylany, będziemy mieli szansę stanąć przed Panem Starostą  i spojrzeć mu w oczy i on pomyśli, że 

jest to Gmina która podejmuje poważne decyzje i szybkie. Zagłosujmy wszyscy za przystąpieniem do 

budowy tej drogi i zróbmy ją i starajmy się o następną drogę, która będzie w kolejności.  

 

Przewodnicząca Rady – dziękuję za wyczerpującą dyskusję. Kończymy dyskusję na ten temat. Proszę 

o zastanowienie się wszystkich Radnych nad podejmowanym stanowiskiem i bardzo proszę o 

przegłosowanie stanowiska zobowiązania Pana Wójta do zawarcia umowy w sprawie 

współfinansowania budowy drogi powiatowej 2047W Walim – Dubicz – Wólka Nosowska do granicy 

województwa od 2+300 m do 5+800 m w terminie do 10.01.2021 r. 

 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Radaw obecności 13 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 8 głosów „za”, 2 głosy 

„przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”, przyjęto stanowisko w sprawie zobowiązania Wójta do 

zawarcia umowy w sprawie współfinansowania budowy drogi powiatowej 2047W Walim – Dubicz – 

Wólka Nosowska.  

 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
 
Radna Powiatu Łosickiego Urszula Sadowska – chciałam podziękować, gdyż Powiat samodzielnie by 

tego nie sfinansował  i przekazać wszystkim Radnym, Panu Wójtowi, Pani Skarbnik, wszystkim 

obecnym zdrowych, spokojnych Świąt.  

 

Przewodnicząca Rady – dziękujemy i proszę przekazać również dla Powiatu najserdeczniejsze 

życzenia od Radnych Gminy Stara Kornica. 

 

7. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 

2021 - 2036 oraz budżetu Gminy Stara Kornica na rok 2021 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXIII/208/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Stara Kornica  na 

lata 2021 – 2036. 

 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady – zanim będziemy głosować poprosiłabym Panią Skarbnik o informację 

odnośnie przyszłego roku jakie są założenia, jak również przedstawię później Państwu opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Skarbnik Gminy – budżet na rok 2021 został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie 

Gminy Stara Kornica w celu zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2020 r. Uchwała budżetowa 

określa dochody, wydatki budżetu z podziałem na dochody bieżące. Tutaj są ustalone dochody w 

łącznej wysokości 23.408.900,00 zł, z czego dochody bieżące 23.238.900,00 zł, dochody majątkowe są 

na poziomie 170.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu ustalono w kwocie 25.851.955,60 zł, w tym 

wydatki bieżące 22.857.771,69 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 2.994.224,11 zł. Inwestycje były 

omawiane, które zostały przyjęte do planu na rok następny. Nie wiem czy nadmienić, czy przejść do 

deficytu budżetu? 



Przewodnicząca Rady – dyskutowaliśmy na Komisji, więc może to pominiemy. 

Skarbnik Gminy – tylko ogólnie powiem o deficycie budżetu, że deficyt budżetu to jest różnica między 

dochodami, a wydatkami który został ustalony na kwotę 2.443.095,80 zł. Planowany kredyt do 

podjęcia w roku 2021 to 550.000,00 zł, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 929.012,00 zł i ona będzie spłacana w dwóch transzach, 

pierwsza transza jest w roku 2021, druga w 2022 roku. Przychody z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 

941.355,00 zł. Przychodów JST wynikającego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2  

ustawy i dotacji na realizację projektu: „Wspólny Plan” w kwocie 22.728,80 zł. Wspomnę jeszcze 

odnośnie opinii, RIO przysłało nam Uchwałę Składu Orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o 

projekcie uchwały budżetowej Gminy Stara Kornica na rok 2021 wraz z uzasadnieniem oraz o 

możliwości sfinansowania planowanego deficytu. Tutaj Kolegium RIO zaopiniowało budżet 

pozytywnie z drobnymi uwagami, te uwagi zostały usunięte, to są drobne pisarskie omyłki. Jeszcze 

jedna sprawa, zaplanowaliśmy środki w dziale 754 rozdziale 75421 § 4210 w wysokości 25.000,00 zł 

na zwalczanie COVID-19 na zakup materiałów, maseczek, środków do dezynfekcji. Stanowisko było 

takie, że nie można planować, bo nie wiadomo jaka będzie sytuacja, gdyby to się przedłużało wtedy 

należy rozwiązać po części rezerwę kryzysową. Tym zarządza Pan Wójt i wtedy przeznaczymy środki na 

te wydatki, to zawarte jest w objaśnieniu. Uwagi, które były podane one zostały uzupełnione. W takiej 

formie proszę o przyjęcie tego budżetu Państwa Radnych na rok 2021.  

Przewodnicząca Rady – zarówno uchwała budżetowa na 2021 r. jak i Wieloletnia Prognoza 

Finansowa Gminy Stara Kornica na lata 2021-2036  zostały pozytywnie zaopiniowane przez 

Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie, z poprawkami o których mówiła Pani Skarbnik. Zostały 

one wprowadzone do budżetu, który Państwo Radni dostali i w tej formie będziemy głosować 

powyższy budżet. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jeszcze pytania odnośnie budżetu. Jeżeli nie to 

odczytam treść uchwały. Uchwała Nr XXXIII/208/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 grudnia 

2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Stara Kornica  na lata 2021 – 

2036. Treść powyższej uchwały przeczytałam Państwu przed chwilą i proszę o przegłosowanie. 

 

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 XXXIII/208/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Stara Kornica  na lata 2021 – 

2036. 

 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXIII/209/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Kornica 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 XXXIII/209/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Kornica na rok 2021. 

 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
 

8. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXIII/210/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica. 

 

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 XXXIII/210/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

9. Wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Stara Kornica 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXIII/211/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Stara Kornica. 

 

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 XXXIII/211/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Stara Kornica. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

10. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 

lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXIII/212/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

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

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 



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 XXXIII/212/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej 

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

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

11. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 

lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXIII/213/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

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

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

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 XXXIII/213/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej 

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

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

12. Wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej 

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

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXIII/214/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej 

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

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

 

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 XXXIII/214/2020 Rady Gminy Stara 



Kornica w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

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

trybu zawarcia umowy najmu. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

13. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 

lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXIII/215/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

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

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 

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 XXXIII/215/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej 

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

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.  

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

14. Wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej 

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

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXIII/216/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej 

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

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

 

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 XXXIII/216/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

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

trybu zawarcia umowy najmu. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 



Punkt 6. 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 sekretariatu Rady Gminy wpłynęły pisma, które mają Państwo Radni. 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwraca się do Rady w związku z podjęciem 

szczególnym nadzorem miejsc gospodarowania odpadami w celu ograniczenia zjawisk porzucania 

odpadów oraz występowania pożarów. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – wpłynęło również pismo Fundacji „KARUNA – Ludzie dla Zwierząt”. Jest to 

pismo w związku z naszym programem zajęcia się zwierzętami bezdomnymi. Mamy podjętą uchwałę i 

jest podpisana umowa, ale ta fundacja również zwraca się z tym problemem.  

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – wpłynęło pismo z Wód Polskich w sprawie granic aglomeracji, które 

przyjęliśmy. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – wpłynęło stanowisko Rady w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie 

planowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A nowego przebiegu linii kolejowej z Warszawy do 

Olsztyna i Trójmiasta. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – stanowisko Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim w 

sprawie zapowiedzi podziału administracyjnego Województwa Mazowieckiego. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – stanowisko Gminy Nadarzyn w sprawie zachowania integralności 

Województwa Mazowieckiego.  

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – stanowisko Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zagrożenia 

zablokowania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wieloletniego budżetu UE i Funduszu Odbudowy.  

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 



Przewodnicząca Rady – stanowisko Rady Gminy Leszno w sprawie zachowania integralności 

Województwa Mazowieckiego.  

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – stanowisko Rady Gminy Czarnia w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 

podjęcia niezwłocznych działań zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w szczególności w 

zakresie finansowania oświaty. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – stanowisko Rady Gminy Rząśnik w sprawie zachowania integralności 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – stanowisko Rady Gminy Baranów w sprawie zachowania integralności 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – stanowisko Rady Gminy Sadowne w sprawie zachowania integralności 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – stanowisko Rady Gminy Gostyń w sprawie zachowania integralności 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – stanowisko Rady Gminy Dębe Wielkie w sprawie zachowania integralności 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – stanowisko Rady Miasta i Gminy Łosice w sprawie podjęcia działań 

zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w szczególności w zakresie finansowania oświaty 

oraz wdrożenia mechanizmów wsparcia rekompensujących samorządom zmniejszone wpływy z 

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – stanowisko Rady Miasta i Gminy Łosice w sprawie trudnej sytuacji w 

gospodarce odpadami oraz potrzeby pilnych zmian ustawowych dotyczących sfer funkcjonowania 

gospodarki odpadami komunalnymi.  

 



Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – stanowisko Rady Gminy Sarnaki w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie 

oświaty.  

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – stanowisko Rady Gminy Celestynów w sprawie udzielenia pomocy poparcia 

dla „Stanowiska dotyczącego wsparcia regionu NUTS 2 Warszawskiego stołecznego z funduszy 

unijnych w ramach RPO WM na lata 2021-2027” przedstawionego przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – stanowisko Rady Gminy Celestynów w sprawie zagrożenia zablokowania 

przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wieloletniego budżetu UE i Funduszu Odbudowy.  

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – czy koś z Państwa ma pytania? 

 

Radny Piotr Kiryluk – chcę podziękować kolegom radnym, za poparcie mojego wniosku w sprawie 

zajęcia stanowiska, jednocześnie chciałbym Panią Przewodnicząca zobowiązać, żeby to nasze 

stanowisko dotarło do Powiatu, chciałbym żeby Pani tego osobiście dopilnowała. Chciałbym się 

odnieść w sprawie radia o którym dyskutowaliśmy wcześniej. Pominę wszystkie argument, tylko tak 

się stało że w sobotę słuchałem audycji, w której Pan Wójt się wypowiadał. To jest fragment wywiadu 

który Pan udzielił i Pan powiedział. Pan Redaktor zapytał o stanowisko Komisji jak zaopiniowały 

budżet, Pan się wypowiedział na temat opinii Komisji, która się odbyła dopiero dzisiaj. Powiedział też 

Pan, że grupa radnych cytuję „Zawsze głosują odwrotnie. Nie wiem z czego to wynika, czy to jest po 

prostu nie, bo nie.”  Tutaj znowu Panie Wójcie wprowadził Pan opinię publiczną w błąd, bo budżet 

został uchwalony jednogłośnie. I to jest argument do czego służy radio.  

 

Wójt Gminy – dzisiaj na Komisji jeździłem, załatwiałem sprawy związane z finansami Gminy. Padło 

stwierdzenie Pana Janczuka, „rżnie głupa, pojechał do Radia Katolickiego”. Śmieci, które zawsze były 

kulą u nogi i oczerniany był wójt, robi to w ostatniej chwili, też zrobiłem to z w tym miesiącu, 

przystąpiły dwie firmy. Wygrała firma, która spełniła wszystkie warunki. To co ustaliłem z Radnymi, 

jak będziemy podchodzić do gospodarki odpadami od stycznia 2021 r., to co Pan Janczuk krytykował, 

nie był na Komisji, nie był kiedy Pan Kierownik tłumaczył na czym polegają śmieci, jaki to jest problem 

i jaka to jest korelacja rynkowa. Firma wygrała, ma swoją historię i jest doświadczona w tej branży. 

Tak jak było zgłoszone w regulaminie, tak było w dokumentacji. Firma zobowiązuje się, 

prawdopodobnie zarobimy, ale do połowy stycznia 100% gospodarstw, które zgłoszą że będą 

oddawać śmieci otrzyma nieodpłatnie pojemniki tak jak było ustalone na śmieci niesegregowane, 

pozostałe śmieci typu szkło, plastik pozostanie w formie worka. Śmieci po segregacji jak papier czy 

szkło będzie można składać w pojemniki stałe. Dzisiaj na Komisji padło kolejne stwierdzenie, żebyście 

Państwo rozumieli co się dzieje, ja już Gminę zadłużam, bo wziąłem kredyt w Narodowym Funduszu 

na oświetlenie i oczyszczalnię, a jak czytać nie wiem ile, może najlepiej jakby 800 Gmina dołożyła do 

zadań Powiatu. Liczmy pieniądze i wydawajmy rozsądnie i w pierwszej kolejności róbmy inwestycje, 



które Gminie są  potrzebne. Szanowni Państwo była akcja związana z bykami oraz był pożar w 

Mszannie. Przyszła pracownica i poinformowała, że nasze jednostki straży, które kupiłem dla nich 

zabawki, były trzymane trzy drużyny cały czas samochód z Rudki stał tylko ludzie się zmieniali. Wiecie 

jaki to jest skutek? Muszę wypłacić w formie ryczałtu dodatkowo 10.000,00 zł za udział strażaków z 

Wyrzyk, Rudki, Nowej Kornicy, Nowych Szpak, Starych Szpak. 10.000,00 zł za branie udziału w 

gaszeniu tego wielkiego pożaru. Fundusz sołecki nie bez kozery mówiłem, to może zrezygnujmy na 

rok. 370.000,00 zł to jest wartość funduszu sołeckiego roczna. Panie Łukaszu proszę pokazać zdjęcie 

drogi z Kiełbasek do Kornicy, która się zapadła jak robiliśmy drogę. W Dubiczach wydano z funduszu 

sołeckiego na krzesła zamrażarkę, wypażarkę, zakupiono stół. Ja przedstawiam sprawy, a Wy 

będziecie podejmować uchwały, a ja będę realizował je na tyle, żeby nikt mi nie powiedział, że Gmina 

jest już do rozwiązania, trzeba szukać likwidatora, bo nie jest zdolna finansowo. Teraz będę pytał ile 

imprez jest w takich świetlicach dwa razy w miesiącu, czy raz na kwartał. Zadajmy sobie pytanie, 

drogą będą jeździć ludzie codziennie, ale świetlicę czy będziecie wykorzystywać   co tydzień czy co 

dwa tygodnie.  

 

Przewodnicząca Rady – proszę o informację, czy w naszym Ośrodku Zdrowia będą szczepienia 

odnośnie COVID-19? 

 

Wójt Gminy – musimy mieć środki zabezpieczone, druhowie przyjadą, trzeba Rząd wesprzeć, już 

powiedzieli i cieszę się z tego bo zaraz będzie samochód strażacki do przewozu ludzi, bo do końca 

roku mam tą umowę zrealizować, trzeba będzie dowozić emerytów, rencistów do punktu 

szczepienia, bo Rząd chce żeby samorządy wspomogły.  

 

Przewodnicząca Rady – u nas w Kornicy będzie takie szczepienie? 

 

Wójt Gminy – rozmawiałem z doktorem, zgłosił się jako ośrodek niepubliczny, będzie robił. 

Zaproponowałem, bo tam są obostrzenia 10 m na osobę, jak trzeba zwrócę się do Rady, albo 

podpiszę porozumienie, dam mu na dwa miesiące GOK, żeby ludzie się szczepili. 

 

Przewodnicząca Rady – odnośnie śmieci umowa zostanie podpisana.  

 

Wójt Gminy – umowa zostanie podpisana w dniu jutrzejszym. Umowa gwarantuje trochę niższe 

stawki, ale obowiązuje tajemnica handlowa. Kto chce na stronie internetowej niech odczyta. 

 

Przewodnicząca Rady – umowa jest zawarta na tonaż jaki podjęliśmy na sesji. Można poprosić panów 

sołtysów i radnych, żeby poinformować społeczeństwo, że trzeba będzie w styczniu zmienić 

deklaracje. Deklaracje będą musiały być zmienione na stawki obowiązujące od 1 stycznia 2021. 

Deklaracje muszą zmienić wszyscy.  

Wójt Gminy – ustaliliśmy, że  kompostownik, bez kompostownika i nie ma dużej rodziny, tylko każdy 

będzie płacił tą stawkę. Jeżeli ktoś złożył w tamtym roku deklarację i ma kompostownik i bez, to 

zostaje w tej stawce 22 i 16. Jeżeli ktoś złożył bez kompostownika, miał kompostownik a teraz chce 

bez, no to musi złożyć deklarację.  

 

Przewodnicząca Rady – my mamy tu dwie zbieżne rzeczy. Przyjęliśmy uchwałę, która ma swoją 

deklarację. Rozumiem to w ten sposób, że każdy nasz obywatel powinien złożyć nową deklarację, 

ponieważ w tej deklaracji jest kompostownik i bez kompostownika  i jest ilość osób zamieszkałych, 



nie ma tam żadnych ulg.  Dlatego zmienialiśmy wzór deklaracji. Bardzo proszę o poinformowanie, że 

każdy powinien podpisać nową deklarację.  

 

Radny  Ignacy Janczuk – jest okres świąteczny, chciałbym się zapytać Pana Wójta  czy jeszcze długo 

nasza kosiarka będzie przetrzymywana, że nie będzie wydana. Może teraz jest dobry czas, można 

przekazać ją mieszkańcom, żeby Pan się do tego odniósł, bo przyjeżdżaliśmy po wszystkie rzeczy, 

które otrzymaliśmy, a kosiarki nie. Z tego co wiem to beż żadnych dokumentów to można 

przetrzymywać tylko 48 godzin, a to już jest drugi miesiąc nie wydana. Jakie ma Pan plany w związku 

z tą kosiarką. 

 

Wójt Gminy – plany są takie, że przekaże na hydrofornię. Hydrofornia ma dużo do koszenia i Państwo 

będziecie brali. Chłopcy pokoszą na hydroforni, jak trzeba wam, to weźmiecie i pojedzie na Wólkę. To 

nie jest koszenie co drugi dzień, czy co drugi tydzień. 

  

Radny  Ignacy Janczuk – jest Pan w błędzie. Tamta kosiarka zostanie zmarnowana w ciągu jednego 

dnia, bo to nie jest kosiarka do koszenia chaszczy, a po drugie to nie ja sobie tą kosiarkę kupiłem tylko 

mieszkańcy ją chcieli i zamówili do pielęgnacji przy budynku gminnym. My pracujemy za darmo i 

próbuje Pan rzeczy mówić których ja nie rozumiem. Proszę wydać to dla sołectwa. 

 

Wójt Gminy – było na sesji, był Prezes Stowarzyszenia, nadmieniał że bałagan, nie koszone trawy. 

Taka kosiarka skosi, tylko trzeba będzie kosić nie raz na trzy miesiące, tylko raz na pół miesiąca, albo 

raz na miesiąc, w zależności jaki będzie rok.  

 

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – Panie Wójcie muszę się odnieść do tej drogi. Pan zarzuca mi, że 

ja nieprawdę powiedziałem. Jest świadek sołtys, za Szpury stodołą jest zrobiony wyłom. Czy ja 

wyglądam na głupiego człowieka? Droga powiatowa, jak wozili kamień na drogę, na łąki, Pan twierdzi 

że nie ma. Ja jeżdżę tą drogą pięć razy dziennie, nie było dlatego zgłaszałem, że została zmarnowana, 

bo jest dół. Ktoś tą drogę powiatową powinien naprawić. Był Pan tam? 

 

Wójt Gminy – byłem, zdjęcia robiłem. Ja pojechałem po Pana interwencji, Ci co robili drogę za 

Kornicą ciężkimi samochodami, droga się zapadła. To miejsce, które jest skruszone, żeby 

zabezpieczyli. Robią drogę poza wioską, jeżdżą dużymi samochodami, droga się zapadła. 

  

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – Pan nie słucha co ja mówię. Chciałem podziękować za remont 

tej drogi w Kiełbaskach, późno bo późno, ale została zrobiona. Chciałbym, żeby za dwa lata remont 

generalny został zrobiony. 

 

Wójt Gminy – w tym roku zrobiliśmy 3 km dróg gminnych. Firma wygrała przetarg, będę miał środki, 

to firmę od razu poprosiłem, pojechała. Mając maszyny w Wólce przewiozła tam i położyła. Nie wiem 

jaka będzie sytuacja budżetowa w tym roku. 

 

Przewodnicząca Rady – w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia życzę pomyślności, 

zdrowych, spokojnych świąt dla wszystkich mieszkańców.  

 

Wójt Gminy – życzę Wszystkim spokojnych świąt, pomyślności w Nowym Roku. 



Punkt 10.  Zamknięcie obrad sesji  

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 18:30 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura zamknęła 

XXXIII sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

 

Protokołowała: Marzena Gromysz 

Przewodniczyła: Zofia Szpura 


