
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2021  

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Stara Kornica  

odbytej w dniu 23 lutego 2021 r. 
 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI 

Data rozpoczęcia 23.02.2021 r. 

Godzina rozpoczęcia 15:00 

Godzina zakończenia 16:20 

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, Mateusz Jóźwiuk 

Goście 
Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica 

Małgorzata Patralska – Skarbnik Gminy 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji 
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura – otwieram XXXV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Stara 
Kornica w dniu 23 lutego 2021 r. Witam bardzo serdecznie przybyłych Radnych, Wójta Gminy 
Kazimierza Hawryluka, Skarbnik Gminy Małgorzatę Patralską. 

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 XXXIV sesji. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

2) zmian w budżecie gminy na rok 2021 

3) rozpatrzenie petycji dotyczącej zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

4) rozpatrzenie petycji dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka 

4. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodnicząca Rady – czy ktoś chciałby zgłosić poprawki do tego podpunktu? Proszę Panie Marku. 

Radny Marek Michaluk – chciałbym wprowadzić w punkcie 4 wolne wnioski i zapytania i punkt 5 

zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady – Szanowni Państwo jeszcze raz odczytam porządek obrad: 

1. Otwarcie. 

2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum, 

2) przedstawienie porządku obrad, 

3) przyjęcie protokołu z XXXIV sesji. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

2) zmian w budżecie gminy na rok 2021 

3) rozpatrzenie petycji dotyczącej zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

4) rozpatrzenie petycji dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka 

4. Wolne wnioski i zapytania 

5. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodnicząca Rady – kto z Państwa jest za przyjęciem takie go porządku obrad, proszę podnieść 

rękę 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: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 



3. przyjęcie protokołu z XXXIV sesji   

Przewodnicząca Rady – czy ktoś wnosi poprawki 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 

2021 - 2036 

Przewodnicząca Rady – zanim przegłosujemy te uchwały poproszę Pana Wójta i Panią Skarbnik o 

zabranie głos.  

 

Wójt Gminy – Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni sytuacja wynikła z tego, iż na ostatniej sesji 

zadanie „Park w Kobylanach” musieliśmy zmienić zapis na zapis wieloletni, żeby nie blokować w RIO, 

nie wchodziło to na kolegium. Obiecałem paniom, że w szybkim tempie wyprostujemy ten zapis i 

dlatego był wniosek Wójta o dokonanie poprawki w poprzednim zapisie, że Kobylany to nie jest 

wydatek bieżący jednego roku, tylko wieloletni. Doszła informacja, ale poproszę Panią Skarbnik w 

szczegółach, przyszły dokumenty z Departamentu Ministerstwa Finansów  o zmniejszenie subwencji 

oświatowej. To te dwa czynniki weszły jako zmiany na dzisiejszą sesję. Poproszę Panią Skarbnik o 

przedstawienie w skrócie, bo uzasadnienie jest załączone, myślę że każdy przeczytał. 

 

Przewodnicząca Rady – proszę  Panią Skarbnik o przedstawienie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

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 – w tamtym roku plan był 25.000,00 zł na to zadanie, trzeba było wstawić jako 

wieloletnie zadanie. Kotwa 50.105,00 zł ona różni się od kwoty w budżecie, bo część subwencji 

oświatowej została obniżona. Otrzymaliśmy pismo od Ministra Finansów Funduszu Polityki 

Regionalnej o kwotach rocznych poszczególnej subwencji ogólnej, wynikającej z ustawy budżetowej 

na rok 2021. Część oświatowa subwencji została ustalona na poziomie  4.426.829,00 zł, została  

zmniejszona w stosunku do tej która została przyjęta do projektu budżetu i do budżetu na rok 2021 o 

kwotę 56.930,00 zł. Tutaj jest zmniejszenie, dlatego inne jest w budżecie, a inne jest w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej z uwagi na to, że Zarządzeniem Wójta przyjęliśmy dotacje w kwocie po 



dochodach i po wydatkach 6.825,00 zł, 32,00 zł z GOPS-u i na spis powszechny ludności i mieszkań w 

2022 r. pozostała kwota. Główne zmiany dotyczą subwencji oświatowej. Dokonano zmiany w 

rozdziale 75814, chociaż na dzień dzisiejszy nie ma wytycznych gdzie to planować. Zwiększono plan 

wydatków o kwotę 6.757,00 zł na wynagrodzenia osobowe o 1.047,00 zł na składki, na ubezpieczenia 

społeczne i o 164,00 zł na składki na fundusz pracy oraz na fundusz solidarnościowy. Dokonano 

przesunięcia tych wynagrodzeń z rozdziału 75023 urzędy gmin, tam zmniejszono plan wydatków na 

wynagrodzenia osobowe o sumę tych kwot, czyli o 7.968,00 zł. Jeśli chodzi o wydatki w tym rozdziale, 

to w tej chwili one są zaplanowane ze środków własnych. To są zadania zlecone z ramienia 

Wojewody. My będziemy występować o refundację. Pierwsza taka refundacja za styczeń i luty 

musimy złożyć wniosek do 5 marca tego roku. Zostały przewidziane środki na transport osób 

mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w 

tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń i potrzeb 

transportowych i informacji o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W związku ze 

zmniejszeniem tej dotacji w rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 

56.930,00 zł. 

 

Radny Ignacy Janczuk – chodzi o tabelę nr 2 do uchwały w sprawie zmian w budżecie, są zdjęte z 

działu administracja publiczna, a są dołożone sumy do różne rozliczenia. Jak mamy to rozumieć, na co 

będą przeznaczone te środki?  Różne rozliczenia finansowe, następnie są wynagrodzenia osobowe 

pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne. Na co te pieniądze będą przeznaczone? 

 

Wójt Gminy – na pomoc osobom, które mają orzeczenia o niepełnosprawności i Gmina zobowiązała 

się zgodnie z decyzją Wojewody, że takie będzie świadczyć usługi, dowozić osoby z orzeczeniem o 

niepełnosprawności  do szczepień. W tym miesiącu były trzy osoby, pracownicy przyjęli za zgodą 

wójta na I kwartał, że ta suma będzie w granicach 7.968,00 zł. Tak jak Pan widzi, rozpisana, czyli 

kwota 7.968,00 zł to się składa 6.757,00 zł, to jest wynagrodzenie osobowe pracownika, 1.047,00 zł 

to są składki, ubezpieczenia i inne, które się płaci od wynagrodzenia i na fundusz solidarnościowy tak 

jak Pani Skarbnik zapisała. Jest to wszystko związane, ponieważ to będzie w wynagrodzeniach 

osobowych koszt obsługi osób niepełnosprawnych związane z programem działania, tak jak było 

pismo od Pana Wojewody o włączeniu się, podpisałem się pod dokumentem, potwierdziłem decyzje 

Wojewody, że będziemy takie usługi świadczyć dla mieszkańców. 

 

Radny Ignacy Janczuk – chciałbym doprecyzować, bo zgodnie z dowożeniem mieszkańców na 

szczepienia i inne spawy, bo miały to podjąć nasze ochotnicze straże, które mają odpowiednie 

pojazdy do przewożenia takich ludzi. Dlaczego nie będzie to realizowane we własnym zakresie gminy. 

 

Wójt Gminy – rozksięgowaliśmy w tym paragrafie, tak jak Pani Skarbnik mówiła, nie ma na razie 

wytycznych. Słyszał Pan co Pani Skarbnik mówiła?  Nie dostaliśmy na to dotacji, musimy zabezpieczyć 

środki tak jak wynika z dokumentów Wojewody na ten wydatek. Pani Skarbnik zabezpieczyła w tym 

paragrafie, a jak złożymy końcowe rozliczenie, tak jak Pani Skarbnik powiedziała 5 marca, to 

Wojewoda ma zrefundować, ale zrefunduje w tym momencie koszty za półtora miesiąca, bo tak 

naprawdę w wytycznych dowożenie rozpoczęło się od 15 stycznia do końca lutego. To jest pierwszy 

okres rozliczeniowy i w tym są wynagrodzenia strażaka, czy zespołu monitorującego. Do tego 



dochodzą jeszcze koszty paliwa. Koszty paliwa na te trzy wyjazdy wyszły 20,00 zł. Odpuściłem sobie, 

nie będę się bawił w kolejne papiery, bo te dowozy kosztowały z kilometra i z normy 17 czy 18 zł.  

 

Radny Ignacy Janczuk – chciałbym zapytać odnośnie zmian w budżecie jeśli chodzi o 

przekwalifikowanie tej sumy do prognozy wieloletniej, jeśli chodzi o park w Kobylanach. Te 

dokumenty otrzymałem dzisiaj i nie byłem w stanie się z nimi zapoznać. Skoro to przechodzi do 

Wieloletniej Prognozy, czyli chciałbym wiedzieć jaka suma będzie na ten cały okres zabezpieczona, bo 

w tej chwili mamy tylko 4.000,00 zł w budżecie. Cały projekt ile będzie kosztował i jak to ma 

wyglądać, bo widzę że już się zaczyna jakaś procedura zwiększania środków. Proszę o wyjaśnienie 

przez Panią Skarbnik.  

 

Wójt Gminy – dziękuje, udzielę Panu informacji.  

 

Radny Ignacy Janczuk – proszę Panią Przewodnicząca, bo to Pani prowadzi sesję, a nie Wójt. Ja 

zadaje konkretne pytania i chcę konkretnych odpowiedzi. 

 

Przewodnicząca Rady – Panie Ignacy przed chwilą dostaliśmy odpowiedź na pytanie, które udzieliła 

Pani Skarbnik wcześniej, to jeżeli chodzi o dowozy, o tym mówiła przy wyjaśnieniu uchwały. W tej 

chwili Pan się pyta o rewitalizację Parku Dworskiego, Pan Wójt mówi że jest to działanie wieloletnie i 

z tego względu, że jest ta kwota  4.000,00 zł przeznaczona na ten rok, dlatego jest ta zmiana uchwały. 

Ja poproszę Panią Skarbnik o wyjaśnienie dlaczego jest taka zmiana i czy są jeszcze jakieś kwoty? 

 

Radny Ignacy Janczuk – i jaka będzie cała suma tej rewitalizacji, to było moje główne pytanie.  

 

Przewodnicząca Rady – jeżeli Pani wie, to proszę Pani Skarbnik. 

 

Skarbnik Gminy – wrócę do tych 4.000,00 zł, czyli do tego limitu za 2021 r. Te środki do budżetu były 

wprowadzone na ostatniej sesji, tylko one nie zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć jako zadanie 

wieloletnie. Tak jak na dzień dzisiejszy, tak jak jest tutaj zapisane w tym dokumencie zadanie 

realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe planowane na 29.000,00 zł, limit roku 

2021 4.000,00 zł. Odnośnie wniosku ja się nie wypowiem, bo nie wiem jak jest w tym wniosku, także 

proszę Pana Wójta pytać. 

 

Radny Ignacy Janczuk – w tej chwili ich inwestycja będzie kosztowała w granicy 29.000,00 zł, my 

zarezerwowanych mamy tylko 4.000,00 zł? 

 

Przewodnicząca Rady – nie, 29.000,00 zł mamy zarezerwowane.  

 

Wójt Gminy – dopowiem pozostałym Radnym. Zgłaszałem na sesji, że taki projekt robimy, bo był 

nabór wniosków na parki objęte konserwatorską opieką, zabytkowe parki. To jest park zabytkowy, 

napisaliśmy wniosek, już go złożyliśmy i przeszedł formalną ocenę, przeszedł kolejny etap i trzeba 

było jeszcze zrobić określone dokumenty, żeby wywiązać się z tych zaleceń na etapie jeszcze 

składania wniosków. To jest temat, który został nadany, jest w tej chwili  w weryfikacji, sprawdzany, 

będzie ocena punktowa, a zakres prac tego parku, to mówiłem od 3 lat jak składałem wnioski: boisko, 



ścieżki edukacyjne, całe zagospodarowanie tego terenu przy szkole. To jest obowiązek mieć 

inwentaryzacje dendrologiczną, to kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. To też ująłem w 

przedmiarze, zakresie prac jeżeli będzie, żeby to zrobić przy udziale środków zewnętrznych.  

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały XXXV/221/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 23 

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 XXXV/221/2020 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. 

2. zmian w budżecie gminy na rok 2021  

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXV/222/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

23 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 XXXV/222/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3. rozpatrzenia petycji dotyczącej zapowiadanych przez Rząd RP masowych 

szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  

 

Przewodnicząca Rady – bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Skarg, Petycji i Wniosków o 

przedstawienie obu wyjaśnień.  

 

Przewodniczący Komisji  przestawił stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie Petycji dotyczącej zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko 

wirusowi SARS- CoV-2.  

 

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Kornica w sprawie Petycji dotyczącej 

zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2 stanowi 

załącznik do protokołu.  



 

Przewodniczący Komisji  przestawił stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie Petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Gminy Stara Kornica uchwały w obronie 

prawdy, godności i wolności człowieka. 

 

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Kornica w sprawie Petycji dotyczącej 

podjęcia przez Radę Gminy Stara Kornica uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXV/223/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zapowiadanych przez Rząd RP masowych 

szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  

 

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: 12 głosów „za”, 1 głos 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXXV/223/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

4. rozpatrzenia petycji dotyczącej  obrony prawdy, godności i wolności 

człowieka  

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXV/224/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności 

człowieka. 

 

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: 12 głosów „za”, 1 głos 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXXV/224/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 4. Wolne wnioski i zapytania. 
Przewodnicząca Rady – mam taką informację, która do wszystkich Radnych została podana, wpłynęła 

uchwała Rady Gminy Głowaczów w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  



 

Przewodnicząca Rady – wpłynęła informacja od Pana Wójta zarówno z Powiatu, dotycząca w sumie 

tego samego. Jest to pismo, w którym samorząd powiatu informuje nas o zasadach dofinansowania 

na 2021 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 32 

linii komunikacyjnych, których łączna liczba wozokilometrów wynosi 501 135,80 km, których środki 

przyznane są od państwa. Tutaj chodzi o wkład własny. To pismo również zostało dostarczone do 

Państwa, a ja poproszę Pana Wójta o informacje ponieważ chodzi o wkład własny Gminy Stara 

Kornica.  

 

Wójt Gminy – wpłynęło w ostatnich dniach pismo ze Starostwa w Łosicach odnośnie przystąpienia do 

kolejnego programu dofinansowania przez Pana Wojewodę przewozów publicznych. Tak jak Państwo 

otrzymaliście informację, przekazałem to, będę informował, jak trzeba będzie to będę zwoływał 

sesję, bo jeżeli tylko gminnych wystarczy, to uważam, że te 5.500,00 zł warto dołożyć, bo jeżdżą tymi 

autobusami nasi mieszkańcy. Nie jest to duża liczba kursów, ale te które są, to myślę, że PKS ma tak 

ustawione, że parę osób zawsze jedzie,  z tego skorzysta. Jeżeli tylko będą temat finalizować i trzeba 

będzie podjąć uchwałę, to zrobimy to i Skarbnik będzie miała środki, to zrobimy to tak szybko żeby 

Powiatowi nie przeszkadzać. 

 

Przewodnicząca Rady – nadmienię, że wszystkie linie, które będą dofinansowane mają Państwo 

dołączone w załączniku. Kolejne pismo, jest to pismo od Marszałka Województwa Mazowieckiego, 

które pozwolę sobie odczytać.  

 

Przewodnicząca Rady odczytała pismo z dnia 22 lutego 2021 r. Marszałka Województwa 

Mazowieckiego. Myślę, że to pismo przekażemy do szkół, żeby rozpropagować te informacje wśród 

uczniów, myślę że nauczyciele podejmą działania. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radny Marek Michaluk – mam trochę pytań i zacznę od Koszelówki. Z tego co wiem żołnierze 

przyjechali oglądać budynek byłej szkoły, co oni zamierzają tam robić i jak długo chcą tam być? 

 

Wójt Gminy – nawet dzisiaj był przedstawiciel wojska. Ćwiczenia mają trwać od 4 kwietnia do 24 

kwietnia. Samych ćwiczeń ma być dziesięć dni. Będą korzystać z pomieszczeń szkoły, z wody, prądu, 

ale za to wszystko pokryją koszty. Jest to wojsko obrony terytorialnej, które dowództwo tutaj 

wyznaczyło, mieli dwa razy rekonesans i tutaj chcą odbyć ćwiczenia. W tym czasie będzie zajęto to 

boisko, tam postawią swoje urządzenia, maszyny, sprzęt, ale czy ćwiczenia będą w rejonie Koszelówki 

czy Dubicz, to takiego planu nie znam. Mają stacjonować do 24 kwietnia. Rozpoczną działania 

prawdopodobnie 9, ale od 5 dlatego że muszą logistycznie przygotować. Informacja była, że może 

być do 150 żołnierzy, ale czy faktycznie tyle będzie, to oni jeszcze nie wiedzą.  

 

Radny Marek Michaluk – maszt Play w Koszelówce na jakim jest etapie. 

 

Wójt Gminy – maszt Play w Koszelówce z tego co pamiętam poszły już zawiadomienia o wglądzie do 

projektu, do decyzji. Pewnie niedługo termin minie i będę miał dylemat czy mam podpisać decyzje, 

czy nie. 



 

Radny Marek Michaluk – na zebraniu 20 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie Wójta z mieszkańcami. 

Wójt zadeklarował mieszkańcom, że przepisze część budynku istniejącego na użytek mieszkańców, 

czyli tam gdzie jest obecna świetlica plus jedna i druga sala. Mam pytanie do Radnych, czy Rada 

wyraża zgodę na podział budynku, bo mieszkańcy chcą podzielić ten budynek, żeby mieli swoją cześć, 

a drugą część budynku można byłoby sprzedać. Tak ja i mieszkańcy uważamy. Czy Rada wyraża na to 

zgodę, żeby ten budynek podzielić po ścianie działowej na pół dla mieszkańców wsi, a drugą część 

odsprzedać. Panie Wójcie czy musimy to ustalić uchwałą, czy muszę wystosować pismo do Rady 

Gminy, czy do Wójta Gminy.  

 

Wójt Gminy – tak jak Panu wcześniej mówiłem, ja na ten moment nie szukałem, ze Skarbnik nie 

zabezpieczaliśmy środków. Jeżeli będzie taka zgoda Rady, że idziemy w tym kierunku, tak 

zobowiązuje to wójta do sprawdzenia ile to będzie kosztowało, o wyłonienie firmy która zrobi te 

czynności, a jak będę wiedział ile może to wszystko kosztować, to muszę zgłosić do Państwa o 

wprowadzenie tego zadania do budżetu.  

 

Radny Marek Michaluk – jakby można było jak najszybciej to uczynić, bo w 2019 r. była deklaracja, a 

mamy 2021, mało w tej sprawie się dzieje. Mam jeszcze pytanie, bo ostatnio kolega Piotr miał 

problemy, nikt mu nie chciał pomóc w napisaniu uchwały do Rady Gminy. Radca Prawny jakie ma 

godziny pracy w gminie. 

 

Wójt Gminy – to trzeba będzie sprawdzić w umowie, generalnie na ten moment to pracownicy 

załatwiają sprawy zdalnie. Wcześniej jak nie było COVID-u, to był przyjazd albo raz na dwa tygodnie i 

na każdą sesję, komisję,  a jednocześnie był dyżur dla mieszkańców raz w miesiącu.  

 

Radny Marek Michaluk – Panie Wójcie czy możemy zobaczyć jak będzie wyglądała przyszła elewacja 

naszej szkoły? 

 

Wójt Gminy – tak, przeczytałem dokładnie jakie zakresy prac będą robione i jakie są obmiary  ilości 

zużycia poszczególnych rodzajów 

 

Radny Marek Michaluk – Panie Wójcie ja chcę zobaczyć elewację zewnętrzną budynku. 

 

Wójt Gminy – kiedyś poprzednio robiliśmy elewację. Zarzucono mi, że zostawię goły marmurek. 

Jeżeli ja mam robić elewację, to już są przewidziane farby. Mogę powołać wszystkich Radnych, żeby 

ustalili, czy to ma być pisakowe, czy zielone. 

 

Radny Marek Michaluk – o to mi właśnie chodziło. Moglibyśmy wspólnie zdecydować w jakich 

barwach będzie budynek. 

 

Wójt Gminy – w tej chwili nie ma wymienionej farby, ale malowanie to jest już uzgodnienie z 

wykonawcą i wskazanie jaki kolor ma stosować.  

 

Radny Marek Michaluk – w wyniku pożaru mieszkańcy wsi Kobylany stracili sporą część majątku. 

Panie Wójcie czy znamy przewidywany koszt odbudowy tego parku w Kobylanach? 



 

Wójt Gminy - kiedyś to była inwestycja połączona boiska z parkiem. Koszt całkowity z 

dofinansowaniem 80%, to jest milion z groszami.  

 

Radny Marek Michaluk – czyli kwota dofinansowania jakiej wysokości będzie w procentach? 

 

Wójt Gminy – 80%.  

 

Radny Marek Michaluk – 80%, to już dużo nie musimy dołożyć, tylko skąd pieniądze weźmiemy. 

Chcemy coś robić, a nie mamy za co. Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz, 200614W ta droga gminna. 

Panie Wójcie w planie wydatków majątkowych na rok 2021 dotacja w wysokości 500.000,00 zł, co to 

jest za dofinansowanie? 

 

Wójt Gminy – to jest złożony wniosek do Marszałka na dofinansowanie. Dofinasowanie z reguły 

Gminy mają ostatnio nasze po 150.000,00 zł. Koszt tej drogi wyceniony na długości kilometra jest z 

poboczem, nową nawierzchnią plus nowym przepustem pod drogą, na 640.000,00 zł. Czyli 

dostaniemy 150.000,00 zł, musimy dołożyć następne 400.000,00 zł. 

 

Radny Marek Michaluk – tutaj mam dofinansowanie, dotacja 500.000,00 zł, to albo jest błąd 

 

Wójt Gminy – tam Pani Skarbnik pewnie wykazała, już w tym że będzie 100, czy 150, tak? 

 

Przewodnicząca Rady – nie. Panu Markowi chodzi o to, że w uchwale budżetowej mamy wpisaną 

dotacje 500.000,00 zł. Jeżeli można Panią Skarbnik, to ja poproszę wyjaśnienie skąd ta kwota. 

 

Skarbnik Gminy – w roku ubiegłym dostaliśmy pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

1.141.355,00 zł i 200.000,00 zł zostało w tamtym roku wydane i rozliczone na drodze w Wólce 

Nosowskiej droga na Mazury, która była robiona. Zostało 941.355,00 zł, z tego te 500.000,00 zł 

zaplanowaliśmy z tych środków właśnie na ta drogę. W następnym załączniku wstawię w kolumnie 

inne i dam odnośnik z jakich środków te pieniądze są przewidziane. Pozostała kwota też została 

rozdysponowana i w załączniku inwestycyjnym, ta kwota na dole się pojawia 941.355,00 zł z tej 

kwoty pokrywamy deficyt. Te środki są na wydzielonym rachunku bankowym i one będą realizowane 

z tego rachunku. Tam będą leżały do czasu kiedy będą wydatkowane na opłacenie faktury za 

realizację tej inwestycji.  

 

Przewodnicząca Rady – ja nadmienię, że są to środki na inwestycje. 

 

Skarbnik Gminy – w chwili kiedy one zostały nam przekazane w ubiegłym roku na rachunek bankowy, 

one były na inwestycje i nie miały przeznaczenia szczegółowego. To Pan Wójt decyduje o tym na co 

te środki przeznaczy, na jakie inwestycje i Rada. Pan Wójt występuje z projektem uchwały, na co 

środki przeznaczy, a Rada uchwala zgodnie z procedurą. 

 

Wójt Gminy – nie dopowiedziałem jednego, droga w Kobylanach, został złożony wniosek do 

Marszałka na 150.000,00 zł. Równolegle z tym pozyskaliśmy 1.114.000,00 zł, to Pani Skarbnik ujęła 



rozliczenie pozostałej kwoty właśnie tymi środkami z Rządowego Programu Funduszu Inwestycji 

Lokalnych.  

 

Przewodnicząca Rady – Pan Wójt mówi, że został złożony do Marszałka wniosek. Czy jest już 

rozpatrzony ten wniosek? 

 

Wójt Gminy – wniosek przeszedł ocenę formalną, merytoryczną. Wyjaśnienia były, prawdopodobnie 

na przestrzeni marca, kwietnia  

 

Radny Marek Michaluk – to może teraz przenieśmy się do Wólki Nosowskiej. Co z projektem drogi 

Kolonia Wólka w stronę OMYA i dalej w stronę Koszelówki do Koszelowskich Zakładów Kredowych na 

jakim jest etapie? 

 

Wójt Gminy – mówimy o drodze na działce Stara Kornica na Kolonia Wólka przy lesie. Firma była 

wyłoniona, będzie przygotowywać założenia, projekt tej drogi i będziemy wnioskować  zgodnie z tym 

o budowę z jednoczesnym wywłaszczeniem lasu. 

 

Radny Marek Michaluk – do OMYA mamy kilometr drogi, dalej do Koszelowskich Zakładów 

Kredowych mamy następny kilometr, czyli mamy dwa kilometry drogi. To będzie dofinansowanie do 

tej drogi? 

 

Wójt Gminy – w tej chwili robię dokumentacje, projekt techniczny 

 

Radny Marek Michaluk – jest etap projektowania. 

 

Wójt Gminy – uzyskać pozwolenie na budowę. W najbliższych miesiącach będzie spotkanie z 

projektantami i będziemy ustalać założenia techniczne i długość 

 

Radny Marek Michaluk – nośność bym poprosił 60 ton. 

 

Wójt Gminy – długość drogi, która będzie objęta tą budową.  

 

Radny Marek Michaluk – myślał Pan, żeby zrobić lewo skręt i prawo skręt drogi wojewódzkiej? 

 

Wójt Gminy – tak proszę Pana. Takie rzeczy projektanci będą zakładać.  

 

Radny Marek Michaluk – proszę ich przypilnować, żeby to zrobili.  

 

Wójt Gminy – zakładałem, że w pasie drogi gminnej taki projekt zrobimy. Jeżeli chodzi o drogę 

wojewódzką, to jest inna procedura i inny sposób działania. 

 

Radny Marek Michaluk – ale oczywiście wszystko da się zrobić, tak? 

 

Wójt Gminy  – można, ale to wszystko wymaga uzgodnień. 

 



Radny Marek Michaluk – jak robimy, to zróbmy już to profesjonalnie, czyli da się to zrobić. Ostatnie 

pytanie odnośnie dróg. Znowu ta droga Wólka – Koszelówka, co się z nią dzieje. Czy mamy jakieś 

wiadomości odgórnie, czy ona będzie w ogóle robiona, czy ten wniosek przepadł, czy ktoś go schował 

do dolnej szuflady, żebyśmy nic o tej drodze nie wiedzieli. Chodzi mi od drogi wojewódzkiej  w stronę 

Wólki do Koszelówki, do skrzyżowania do starej wsi.  

 

Wójt Gminy  – na ten temat nic nie powiem. Rozmawiałem wcześniej, była informacja że jest w 

ocenie. Teraz napisze zapytanie czy jest w ocenie lub zadzwonię, bo z tego co mam informację to 

oceny się skończyły, bo już niektóre Gminy dostały informację, co się dzieje z wnioskiem, wtedy Panu 

odpowiem. 

 

Radny Marek Michaluk – wrócę jeszcze do oświetlenia LED. Piękna sprawa, tylko mamy prawie 600 

lamp, czy któryś z sołtysów czy radnych policzył u siebie w miejscowości ile ma lamp, ile ma słupów. 

Krzysztof policzył i Zofia, a reszta?  Panie Darku, Pan liczył? 35 ma Pan lamp. A ile ma Pan słupów? 70, 

dobrze to już mamy 70 słupów  na Nowej Kornicy. Na Starej Kornicy ile mamy lamp? 33, a ile mamy 

słupów? Też 70, 70 plus 70 to jest 140, to już mamy jaki długi odcinek. Jeszcze mamy skrzyżowanie od 

Kałabuna do kościoła. Ile tam się pali lamp? 25 lamp. To mamy 140 plus 25, a na domkach jest ok 30 

lamp i 64 słupów. Kto się zajmuje tą drogą do Walima? Jest 14 lamp palących się, a 32 słupy. Teraz to 

wszystko zsumujmy, nie liczę swojej miejscowości. U siebie zliczyłem  i wiem ile ja mam lamp i wiem 

ile mam słupów.  Mam uwagę do mediów społecznościowych, proszę nie wprowadzać ludzi w błąd, 

że to tylko będzie zrobione na Kornicy, bo z tego co przed chwilą przedstawiłem jak mamy 600 lamp i 

jak mamy na Starej i na Nowej Kornicy 160 i dwieście parę słupów, więc gdzie my te 600 lamp w 

samej Kornicy zmieścimy? Według mnie zabudowa zwarta, tylko słupów trzeba będzie dostawić, a 

projekt prawdopodobnie nie obejmuje tego, ja tego projektu nie widziałem, no i ubolewam na tym, 

że taka ważna rzecz, takie grube miliony, a nic o tym nie wiemy. Panie Wójcie czy możemy dołożyć, ja 

powiem przykładowo o swojej miejscowości, chciałbym dołożyć do dwóch słupów dwie lampy. Czy 

byłaby taka możliwość dołożenia kabla i dołożenia dwóch lamp?  Czy projekt to obejmuje? 

 

Wójt Gminy – nie. 

 

Radny Marek Michaluk – nie obejmuje. Szkoda, ale trudno.  

 

Przewodnicząca Rady – dziękujemy za pytania i poproszę Pana Krzysztofa Gawłowskiego o zabranie 

głosu. 

 

Radny Krzysztof Gawłowski – jak właśnie wiecie, w związku z pożarem w Kobylanach, gospodarstwo 

bardzo ucierpiało, człowiek stracił praktycznie dorobek całego życia. Zwracam się z prośbą do 

radnych, do sołtysów żeby zorganizować w czasie zbiórki podatków, każdy grosz się liczy. Tam jest 

wielka potrzeba, chodzi o środki finansowe. Wiem, że Pan Wójt zadeklarował pomoc i był przy 

pożarze. 

 

Przewodnicząca Rady – pomoc wraca, więc myślę, że każdy z własnego serca się dołoży. 

 

Wójt Gminy – Panie Marku lampy też zwiększą się na wioskach, ponieważ nie objęte są  od 

cmentarza do „Groszka”, bo tutaj lokalizacja słupów jest na tyle odległa, że nie da się osiągnąć 



oświetlenia zgodnie z normą. Jeżeli będzie szła przebudowa centrum Kornicy, to trzeba zaplanować 

oświetlenie LED, to będzie wymagało, tak samorządy mają już, że są drogi krajowe, czy wojewódzkie, 

ale oświetlenie należy do zadań Gminy i wtedy Gmina buduje swoje słupy, swoją sieć i lampy i takie 

rozwiązanie czeka nas tutaj od kościoła do zakrętu, do pomnika. To co Pan Krzysztof powiedział, tak 

byłem, dobra i cenna uwaga, będziecie teraz Państwo chodzić 15 lutego, marzec się zbliża, to jest 

okazja żeby zebrać, bo byłem na miejscu tam kilka godzin. To były nowe budynki, murowane, biała 

blacha, ale pożar zabrał wszystko, zniszczył plony, sprzęt, maszyny. Zostało tylko mieszkanie i stara 

obora, podjąłem decyzje że z GOPS-u przekażemy 2.000,00 zł i powiedziałem już sołtysowi, żeby 

przyszedł po 15 marca złożył podatnie, to umorzę podatek. 

 

Przewodnicząca Rady – czy chciałby ktoś z Radnych zabrać głos? Proszę Panie Kiryluk o zabranie 

głosu.  

 

Radny Piotr Kiryluk – proponuję, żebyśmy jako Rada zrzekli się dzisiejszej diety na poczet tych 

Państwa? 

 

Przewodnicząca Rady – myślę, że też weźmiemy pod uwagę. Dobrowolnie każdy może swoją dietę na 

to przeznaczyć. Jeżeli chodzi o numer konta te które jest dla pogorzelców, myślę że udostępnimy na 

stronie Gminy. Kto będzie chciał się z dobrego serca dołożyć, to jak najbardziej może wpłacić 

osobiście, do sołtysa lub też za pośrednictwem banku. Mam Jeszcze prośbę, ponieważ tutaj na 

osiedlu tutaj gdzie ja mieszkam, po zimie został uszkodzony próg. Jeżeli można, to prosiłabym o 

wkręcenie tych śrub, ponieważ jak ludzie będą dojeżdżać, to może przytrafić się komuś 

niespodzianka.  

 

Wójt Gminy – miałem wczoraj telefon, że wystają śruby. To trzeba śruby wykręcić, albo dołożę jak 

mamy. 

  

Punkt 5. Zamknięcie obrad sesji  
 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 16:20 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła XXXV sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

 

Protokołowała: Marzena Gromysz 

Przewodniczyła: Zofia Szpura 


