
Sprostowanie oczywistych omyłek i uzupełnienie informacji do treści 

Raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2020 rok 

1. Punkt 3.1 Liczba i struktura ludności 

Jest: W poszczególnych kwartałach Gminę Stara Kornica zamieszkiwało:  
➢ na dzień 31.03.2019 r. – 4784 osoby   

➢ na dzień 30.06.2019 r. – 4760 osoby 

➢ na dzień 30.09.2019 r. – 4752 osoby  

➢ na dzień 31.12.2019 r. – 4721 osoby  
Powinno być: W poszczególnych kwartałach Gminę Stara Kornica zamieszkiwało:  

➢ na dzień 31.03.2020 r. – 4784 osoby   

➢ na dzień 30.06.2020 r. – 4760 osoby 

➢ na dzień 30.09.2020 r. – 4752 osoby  

➢ na dzień 31.12.2020 r. – 4721 osoby  
 

2. Punkt 9 
Jest: Stan oświaty i wychowania przedszkolnego za 2019 rok 
Powinno być: Stan oświaty i wychowania przedszkolnego za 2020 rok 
 

3. Tabela 20 
 
Jest: Stan organizacji szkół podstawowych i kl. III gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020 
W kolumnie 3 Liczba uczniów: 255 | 49 | 51 | 355 | 
Powinno być: Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 
W kolumnie 3 Liczba uczniów: 257 |48 | 51 | 356 | 
 

4. Tabela 22 Zatrudnienie w szkołach 
 
Jest: W ostatnim wierszu Ogółem: 68,97 | 20 | 88,97 | 
Powinno być: 62,89 | 19 | 81,89 | 
 

5. Punkt 8.8 Rolnictwo 
 
Punkt powinien być całkowicie usunięty. Dane przedstawione w tym punkcie pochodzą z 
2019 roku. Punkt ten został opisany na stronie 36 raportu w podpunkcie: Zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
 
 

6. Punkt 11.2 Bezpieczeństwo publiczne 
 

Jest: Oceniając stan bezpieczeństwa gminy Stara Kornica należy stwierdzić, iż w 2019 roku 
zaistniało 50 zdarzeń przestępczych, kierowanie w stanie nietrzeźwości 7, kradzież z 
włamaniem 4, kradzież mienia 8, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani 1, znęcanie się nad 
rodziną 2, wypadek drogowy 7, uszkodzenie mienia 2, groźby karalne 5, oszustwo 1, pożar 2, 
niezatrzymanie się do kontroli drogowej 2, niestosowanie się do zakazu sądowego 2, pobicie 
1, kłusownictwo 1, bezprawne uzyskanie danych osobowych 1, fałszerstwo materialne 1, 
naruszenie miru domowego 1, zniszczenie znaku granicznego 1, sprzedaż i podawanie napojów 



alkoholowych w wypadkach kiedy jest to zabronione 1. Ujawniono łącznie 61 wykroczeń w tym 
21 w ruchu drogowym (przekraczanie dozwolonej prędkości, kolizje drogowe, kierowanie bez 
uprawnień, kierowanie bez wymaganych dokumentów), zaś pozostałe 40 to wykroczenia 
porządkowe (kradzież mienia, uszkodzenie mienia, zaśmiecanie, fałszywy alarm, nieobyczajny 
wybryk, nieostrożne obchodzenie się z ogniem, zakłócanie ładu i porządku publicznego, 
niszczenie zasiewów, nietrzymanie psów na uwięzi, używanie słów wulgarnych w miejscu 
publicznym). Na terenie Naszej gminy funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łosicach 
przeprowadzili 245 interwencji. Rejon gminy Stara Kornica jest obsługiwany przez jednego 
dzielnicowego, wspieranego przez funkcjonariuszy Zespołu Patrolowo Interwencyjnego, 
Ogniwa Ruchu Drogowego oraz Prewencję Kryminalną. W celu zapobiegania ewentualnym 
zjawiskom kryminalnym i patologiom społecznym dzielnicowy starał się dotrzeć do każdej 
rodziny, rozpoznawał problemy, prowadził pogadanki i spotkania środowiskowe 37 a w razie 
potrzeby udzielał porad prawnych. Dla eliminacji przemocy w rodzinie oraz nadużycia alkoholu 
realizowano procedurę Niebieskiej karty (w 7 rodzinach), kierowano wnioski o leczenie 
odwykowe do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5, utrzymywano 
stałą współpracę z Samorządem lokalnym, PCPR, GOPS, Sądami, Placówkami Oświatowymi. 
Ważną informacją jest również powstanie w 2016 roku aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Za jej pomocą każdy obywatel może wskazać miejsca w których zagrożone 
jest bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
dostępna jest na stronie www.policja.pl W 2019 roku zaznaczonych zostało 16 miejsc 
zagrożonych takich jak (spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, dzikie wysypiska śmieci, 
nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, nielegalne rajdy 
samochodowe, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) w tym 7 zostało potwierdzonych. 
Komenda Powiatowa Policji w Łosicach w ramach swoich kompetencji prowadzi działania 
zmierzające do ograniczenia wymienionych zjawisk. 
 
Powinno być: Oceniając stan bezpieczeństwa gminy Stara Kornica należy stwierdzić, iż w 2020 
roku zaistniało 45 zdarzeń przestępczych, kierowanie w stanie nietrzeźwości 4, kradzież z 
włamaniem 7, kradzież mienia 2, znęcanie się nad rodziną 4, uszkodzenie mienia 6, groźby 
karalne 2, oszustwo 3, pożar samochodu 1, ochrona zwierząt 1, przywłaszczenie dokumentu 1, 
naruszenie miru domowego 1, zmuszanie do zwrotu należności 1, oszustwo komputerowe 2, 
wypadek przy pracy 1, wypadek śmiertelny 1, usiłowanie dokonania oszustwa 1, pomoc w 
samobójstwie 1, narażenie na niebezpieczeństwo 2, zmiana drogomierza 1. Ujawniono łącznie 
60 wykroczeń w tym 25 w ruchu drogowym (przekraczanie dozwolonej prędkości, kolizje 
drogowe, kierowanie pojazdem po użyciu, kierowanie bez uprawnień, nie stosowanie się do 
znaku drogowego lub polecenia osoby uprawnionej), zaś pozostałe 35 to wykroczenia 
porządkowe (kradzież mienia, uszkodzenie mienia, zaśmiecanie, fałszywy alarm, nieobyczajny 
wybryk, nieostrożne obchodzenie się z ogniem, użytkowanie cudzego gruntu leśnego lub 
rolnego, niszczenie zasiewów nietrzymanie psów na uwięzi, spożywanie alkoholu w m-cu 
publicznym, zaśmiecanie, posiadanie w m-cu publicznym niebezpiecznego przedmiotu, 
samowolne używanie cudzej rzeczy). Na terenie Naszej gminy funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji w Łosicach przeprowadzili 468 interwencji.  
Rejon gminy Stara Kornica jest obsługiwany przez jednego dzielnicowego, wspieranego przez 
funkcjonariuszy Zespołu Patrolowo Interwencyjnego, Ogniwa Ruchu Drogowego oraz 
Prewencję Kryminalną. W celu zapobiegania ewentualnym zjawiskom kryminalnym i 
patologiom społecznym dzielnicowy starał się dotrzeć do każdej rodziny, rozpoznawał 
problemy, prowadził pogadanki i spotkania środowiskowe (32) a w razie potrzeby udzielał 
porad. Dla eliminacji przemocy w rodzinie oraz nadużycia alkoholu realizowano procedurę 
Niebieskiej karty (w 6 rodzinach), kierowano wnioski o leczenie odwykowe do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymywano stałą współpracę z Samorządem 
lokalnym, PCPR, GOPS, Sądami, Placówkami Oświatowymi.  



Ważną informacją jest również powstanie w 2016 roku aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Za jej pomocą każdy obywatel może wskazać miejsca w których zagrożone 
jest bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
dostępna jest na stronie www.policja.pl W 2020 roku zaznaczonych zostało 38 miejsc 
zagrożonych takich jak (spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym-19, dzikie wysypiska 
śmieci-6, nieprawidłowe parkowanie-1, grupowanie się małoletnich zagrożonych 
demoralizacją-5, używanie środków odurzających-2, żebractwo-1, wałęsające się bezpańskie 
psy-2 miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej-1).  
Komenda Powiatowa Policji w Łosicach w ramach swoich kompetencji prowadzi działania 
zmierzające do ograniczenia wymienionych zjawisk. 


