
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2021  

z sesji Rady Gminy Stara Kornica  

odbytej w dniu 20 maja 2021 r. 
 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI 

Data rozpoczęcia 20.05.2021 r. 

Godzina rozpoczęcia 14:00 

Godzina zakończenia 19:20 

Miejsce Sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica 

Przewodniczący obrad Zofia Szpura – Przewodnicząca Rady Gminy Stara Kornica 

Liczba radnych 15 

Liczba obecnych radnych 15 

Nieobecni radni - 

Goście 

Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica 

Małgorzata Patralska – Skarbnik Gminy 

Janusz Kobyliński – Starosta Powiatu Łosickiego 

Urszula Sadowska- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego 

Stefan Iwanowski – Radny Powiatu Łosickiego 

Adam Wawryniuk – Dyrektor ZDP 

Joanna Geresz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach 

Elżbieta Szpura – p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych 

Szpakach 

Sołtysi 

Mieszkańcy 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura – otwieram XXXVI sesję Rady Gminy Stara Kornica w dniu 

20 maja 2021 r. Witam bardzo serdecznie przybyłych Radnych, Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka, 

Skarbnik Gminy Małgorzatę Patralską, Panią Mecenas, która się z nami łączy on-line oraz przybyłych 

gości Starostę Powiatu Łosickiego Pana Janusza Kobylińskiego, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu 

Łosickiego Panią Urszulę Sadowską, Radnego Powiatu Łosickiego Pana Stefana Iwanowskiego, 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Adama Wawryniuka, Dyrekcję z naszych placówek Panią 

Elżbietę Szpura i Panią Joannę Geresz i wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie mieszkańców z 

sołtysami na czele.  



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 XXXV sesji. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze -Wólka 

Nosowska – gr. województwa (Nosów) od km 2+300 do km 5+800”. 

6. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stara Kornica w 2020 r. 

7. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Stara Kornica z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

w 2020 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań. 

8. Raport Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy z realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Gminie Stara Kornica w 2020 r. 

9. Informacja o formach i zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie 

Stara Kornica.  

10. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i 

demograficznej. 

11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy za 2020 r. 

oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.  

12. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. 

13. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stara Kornica na 

lata 2021-2023, 

2) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 2021 r.”, 

3) ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Stara Kornica w zakresie najmu lokali użytkowych, 



4) uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na  

lata 2021-2026”, 

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

6) zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

7) rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 r. o opinię w sprawie przeprowadzenia 

Referendum Ludowego, 

8) rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r. o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, 

9) przystąpienia Gminy Stara Kornica do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 

10) przystąpienia Gminy Stara Kornica do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 

2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych, 

11) zmiany uchwały nr XXII/124/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 6 grudnia 2019 r. w 

sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania     (Dz. Urz. Woj. Maz. z 

2019 r. poz. 15943), 

12) przystąpienie Gminy Stara Kornica do porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

16. Sprawy różne i wolne wnioski. 

17. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Radny Piotr Kiryluk – z tego co nam wiadomo to Pan Wójt wystosował wniosek, żebyśmy 

wprowadzili do porządku obrad, uważam że powinniśmy wniosek Pana Wójta oddzielnie 

przegłosować.  

Przewodnicząca Rady – dobrze. Może najpierw przegłosujmy przyjęcie wniosku Pana Wójta o 

podjęcie uchwały o przystąpienie Gminy Stara Kornica do porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu 

i energii, w podpunkcie 12 w uchwałach, kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę Panie Wójcie o 

zabranie głosu. 

Wójt Gminy – witam mieszkańców, przedstawicieli powiatu na czele z Panem Starostą, witam 

Radnych. Poprosiłem Panią Przewodniczącą o zabranie głosu. Tak, otrzymałem informację, że do 

końca maja trzeba podpisać porozumienie tak jak jest w dokumentach przedstawione, które to 

będzie otwierało nam drogę na nową siedmiolatkę projektowania środków na wszystkie 

przedsięwzięcia które dotyczą i są związane z ochroną klimatu. Przystąpienie Gminy nie wiąże się z 

żadnymi kosztami, to jest udział, członkostwo bez płacenia żadnych składek, tylko w ramach tego 

będzie przygotowany za pieniądze unijne program niskoemisyjny, który będzie potrzebny, tak jak w 

tej chwili aktualny mamy, ale trzeba go aktualizować na kolejny okres programowania unijnego i 

tylko to ma na tym celu i proszę Radę o pochylenie się nad tym, ponieważ informacje dostałem 

przedwczoraj i poprosiłem Państwa o wprowadzenie i wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Stara 

Kornica do tego partnerstwa. 



Przewodnicząca Rady – Szanowni Radni, czy wszyscy zapoznali się z wnioskiem Pana Wójta? Czy są 

jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Szanowni Państwo, kto z Radnych jest za wprowadzeniem 

wniosku Pana Wójta o przyjęcie uchwały o przystąpienie Gminy Stara Kornica do porozumienia 

Burmistrzów na rzecz klimatu i energii, kto jest za wprowadzeniem proszę o podniesienie ręki i 

wciśnięcie guzika. 

Wójt Gminy – skoro ja powiedziałem kilka zdań, może nie wszystko, to uważam że do tej uchwały 

trzeba przeczytać uzasadnienie. 

Przewodnicząca Rady – Panie Wójcie jesteśmy na początku naszych obrad i ja do tej uchwały mam 

dużo pytań. Jeżeli mielibyśmy ją podjąć, dlatego Szanowni Państwo głosujemy w tej chwili nad 

wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad. Jeżeli go wprowadzimy będziemy dyskutować, 

jeżeli go nie wprowadzimy dyskusja zostanie przeniesiona na kolejną sesję. Kto z Radnych jest za 

przyjęciem tego wniosku w podpunkcie 12. Proszę o przyciśnięcie guzika i podniesienie ręki.  

Radny Ignacy Janczuk – chciałbym zapytać Pana Wójta kiedy otrzymał ten dokument, bo my nie 

mamy absolutnie żadnej wiedzy z czym to się wiąże, co to jest i jak do tego podejść. Dokumenty 

chyba dzisiaj przyszły, sam wniosek, on powinien przyjść ze wszystkimi wytycznymi żebyśmy wiedzieli 

o co chodzi, bo w tej chwili od nas się wymaga przegłosowania czegoś na temat czego nie mamy 

absolutnej wiedzy. Dwa dni temu była komisja, czy nie można było tego przekazać Radzie  do 

zastanowienia. Myślę, że przed końcem miesiąca będzie musiała się odbyć sesja i byśmy podjęli 

spokojnie tą decyzję, bo na prawdę wiedzy nie mamy żadnej.  

Przewodnicząca Rady – Szanowni Państwo, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku 

obrad w punkcie 13 podpunktu 12 w brzmieniu podjęcie uchwały o przystąpienie Gminy Stara 

Kornica do porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii, kto jest za przyjęciem proszę o 

podniesienie ręki i wciśnięcie guzika. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 15 radnych 

biorących udział w głosowaniu: 7 głosów „za”, 8 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady – ten punkt zostaje nieprzyjęty. Kolejne głosowanie, kto z Państwa Radnych 

jest za wprowadzeniem w punkcie 5 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2047W 

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

za wprowadzeniem proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie guzika.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 15 radnych 

biorących udział w głosowaniu: 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady – w punkcie 5 przenosimy tą uchwałę. Proszę o przegłosowanie całego 

porządku obrad dzisiejszej sesji XXXVI Rady Gminy Stara Kornica. Kto z Państwa Radnych jest za 

przyjęciem powyższego porządku obrad proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie guzika.  



W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 15 radnych 

biorących udział w głosowaniu: 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady – porządek obrad ze zmianą został przyjęty.  

3. przyjęcie protokołu z XXXV 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 15 radnych 

biorących udział w głosowaniu 15 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

przyjęła protokół z poprzedniej sesji. 

 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.  
 

Punkt 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami 

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

 

Punkt 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami 

Przewodnicząca Rady – Szanowni Państwo ponieważ ostatnia sesja się nie odbyła i to spotkanie jest 

po długiej przerwie naszej, ponieważ chciałam żeby w niej uczestniczyli nasi sołtysi. Rozmawiałam z 

Panem Wójtem i Panią Skarbnik na temat bieżących spraw Gminy. Uczestniczyłam w konsultacjach 

społecznych Studium Uwarunkowań odnośnie konsultacji  on-line, które odnoszą się do naszego 

studium i bardzo żałuje, że tak mało osób brało udział, tam było zaledwie 30 osób, z tym że część 

osób była również z Gminy. Społeczeństwo nie wzięło udziału w tych konsultacjach. Uczestniczyłam 

również w spotkaniu on-line dotyczącego projektu raportu diagnostycznego partnerstwa razem dla 

rozwoju. Dziękuję Panu Radnemu z Koszelówki za uczestniczenie w tym spotkaniu. Rozmawiałam z 

Radnymi Powiatowymi oraz naszymi Radnymi dotyczącej sytuacji bieżącej Gminy. 

Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Łosickiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej 

nr 2047W Walim – Dubicze -Wólka Nosowska – gr. województwa (Nosów) od km 

2+300 do km 5+800”. 

Przewodnicząca Rady – zanim podejmiemy tą uchwałę, ja poproszę jeżeli ktoś z Radnych chciałby 

zabrać głos. Pan Starosta chciałby zabrać głos, także proszę o zabranie głosu. 

Starosta Powiatu Łosickiego – Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Panie Wójcie, Szanowni 

Państwo ja żebym wiedział, że w tak zacnym gronie będę uczestniczył to bym się przygotował jeszcze 



bardziej, ale nie omieszkam wystąpić , bo widzę że jest tutaj grono bardzo liczne. Chciałbym 

powiedzieć kilka słów też i o Powiecie i o tej inwestycji konkretnej, która tutaj jest i o którą 

wnioskujemy. My mamy 369 km dróg na terenie Powiatu Łosickiego, 180 km jest w stanie złym albo 

w bardzo złym, nadają się do remontów  w tej chwili i wymagają już remontów albo przynajmniej 

naprawy, tak że wygląda to nie ciekawie. Oprócz tego jest jeszcze kilka kilometrów albo tych dróg 

gruntowych, które są drogami gruntowymi, co należało budować od podstaw. I proszę Państwa, 

oprócz tego mamy jeszcze cztery szkoły, który dla których jesteśmy organem prowadzącym, 

mianowicie to szkoła rolnicza, szkoła numer 3, szkoła zawodowa nr 2, liceum ogólnokształcące, 

ośrodek Szkolno - wychowawczy. Gro  naszego budżetu pochłania oświata. Niestety tak to wygląda. 

Mamy jeszcze szpital powiatowy, którym też zarządzamy, którym my jesteśmy też organem 

założycielskim dla tego szpitala. Natomiast sytuacja finansowa szpitala jest powiedziałbym, że w tym 

przypadku jest to rzeczywiście taki uśmiech losu, bo dzięki  COVID-owi. Sytuacja finansowa jest w tej 

bardzo dobra. Rok 2020 zamknięty zyskiem blisko miliona złotych. W tej chwili zysk jest około pół 

miliona. Ale to właśnie dlatego, że fundusz zdrowia finansował na zupełnie na innych zasadach, że w 

tej chwili osoby leczące się, a te właśnie chore na COVID mianowicie nasz szpital łosicki jest szpitalem 

tak zwanym COVID-owym, ale został tylko oddział wewnętrzny i Narodowy Fundusz Zdrowia 

finansował za gotowość. Jeżeli łóżko było puste, to już też płacił. Proszę Państwa, związku z tym, 

dlatego taki wynik finansowy właśnie jest jak jest, no jesteśmy, proszę Państwa, jak powiat powiatem 

biednym, tak to wygląda. Nasz budżet jest bardzo nieduży i zostały zasady finansowania, że jeżeli 

robimy drogę na terenie danej gminy, czy tak jak Państwa w tej sytuacji i w tym przypadku no to 

finansujemy te środki własne pół na, 50% płaci gmina, 50% płaci powiat. Zostało to ustalone dużo 

wcześniej z tego względu, że powiat nie jest w stanie, własnych pieniędzy. Jeżeli dostaniemy 

dofinansowanie to wtedy robimy i wtedy przechodzimy tak jak w tej chwili z prośbą, tak to wygląda. 

Poprosimy o to, żeby finansować to wspólnie te środki własne z daną gminą, która jest i pozostajemy 

przed dylematem takim, który też jest trudno w tej chwili mówić, albo robimy wspólnie, albo nie 

robimy wcale. Taka jest sytuacja u nas jaka jest i tak to wygląda i takie są realia i to ja muszę o tym 

mówić, chociaż jest trudno mówić tak najlepiej, bo ja bym chciał, żeby nie musiał przyjechać to byśmy 

zrobili sami. Zrealizowali zadanie bez pomocy gminy i wtedy nie byłoby takiej sytuacji, że trzeba było 

przyjeżdżać i prości, no bo tak to wygląda. Proszę Państwa jest to jak gdyby projekt, dostaliśmy 2 

miliony złotych na tą drogę. Jest to z kosztorysu, ta kwota, która będzie kwotą taką już konkretną 

będzie po przetargu, bo nie mamy dokumentacji na to, tylko złożyliśmy wniosek, bo nie była 

wymagana dokumentacja. Czy to będzie niższa kwota, czy wyższa to ja Państwu nie odpowiem, od 

razu uprzedzam tak, bo nie jestem w stanie dopiero przetarg pokaże. Jak na razie powiedzmy ceny te 

drogowe drastycznie nie poszły w górę. Państwo wiecie doskonale i lepiej niż ja, że niektóre ceny 

poszły bardzo w górę. Tak, chociaż stali, blachy. Ropy naftowej nie poszło tak mocno, skoczyły 

oczywiście, bo wiecie Państwo doskonale, że była ropa po 4,60, 4,70 w tej chwili jest 5 zł. Jeżeli poszła 

na stacjach, to wszystkie te komponenty, to są ropopochodne. Automatycznie one też skoczyły, ale 

tak drastycznie, żeby w tej chwili można powiedzieć na pewno będzie to teraz dużo wyższa, ale to 

będzie w chwili już, jak będziemy realizować trudno powiedzieć, bo proszę Państwa, ta realizacja 

będzie w roku 2022, chociaż my już mamy pieniądze, które wpłynęły 23 grudnia 2020 roku 2 miliony 

złotych na nasz rachunek. I my teoretycznie mamy w tej chwili sytuację budżetową, jak gdyby to pani 

skarbnik może powiedzieć tak o teoretycznie mam bardzo dobrą, ale praktycznie nie dlatego. 

Dlaczego teoretycznie bardzo dobrą, mamy 12 milionów złotych nadwyżki budżetowej, mamy na 

koncie 12 milionów. Proszę Państwa, żeby te pieniądze wydać, potrzebujemy wkład własny, 

potrzebujemy drugich 8 milionów złotych właśnie, żeby wydać te pieniądze i zrealizować te projekty, 

które są, a tych 8 właśnie nie mam i tak to wygląda jeżeli chodzi o nasz budżet jako powiatu i stąd 

właśnie jestem tutaj u Państwa i stąd właśnie tutaj przyjechałem, żeby też prosić o współpracę, 

żebyśmy wspólnie razem mogli realizować te inwestycje. Myśmy też mieli takie spotkanie, z resztą ja 



miałam przyjemność spotkać się z Panią Przewodniczącą kilkukrotnie i z Panem Wójtem również. 

Mieliśmy takie spotkanie też samorządowców, byli Wójtowie i Pani Przewodnicząca Rady była, Pan 

Wójt nie mógł być z Sarnak i też rozmawialiśmy o ewentualnych inwestycjach drogowych następnych 

na terenach poszczególnych gmin. Dlatego proszę Państwa, są różne możliwości pozyskania środków 

finansowych na te drogi. I teraz na niektóre nie trzeba tak jak w tym przypadku na przykład na 

fundusz inwestycji lokalnych czy na przykład na tak zwane klęskówki nie trzeba mieć dokumentacji 

wystarczy złożyć wniosek, żeby był dobrze uzasadniony, to może przejść dopiero później trzeba 

dokumentacji robić, ale jest fundusz dróg samorządowych, na przykład, na który musimy mieć 

dokumentację pozwoleń na budowę. I teraz, żeby można było składać na Fundusz Dróg 

Samorządowych, to musimy mieć gotową dokumentację i gotowe papiery wszystko, żeby można było 

złożyć. Stąd to spotkanie, żeby ustalić jakieś priorytety, też w porozumieniu właśnie z samorządami, 

które drogi samorządy zgłaszają jako priorytetowe. Też właśnie było takie spotkanie w Starostwie 

Powiatowym w Łosicach. Także, proszę Państwa, jeżeli będą jakieś pytania, jest to też i Pan Dyrektor, 

jest Członek Zarządu Pan Stefan Iwanowski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Urszula 

Sadowska. Jeżeli będą jakieś pytania, to myślę, że odpowiemy na te pytania i będziemy starać się 

powiedzieć jak najbardziej i najrzetelniej  jak potrafimy. Natomiast też ewentualnie jeżeli czegoś nie 

będziemy wiedzieć, jest taka możliwość, to postaramy się odpowiedzieć na piśmie, także bardzo bym 

prosił również i też bym apelował do Państwa o podjęcie tej uchwały, żebyśmy wspólnie mogli 

zrealizować to zadanie, żebyśmy mogli zrealizować tą inwestycję właśnie dlatego, że tak jak mówię, 

powiat samodzielnie nie jest w stanie realizować tych inwestycji. Stąd moja prośba, stąd moja 

obecność i tutaj moje wystąpienie. Dziękuję, Panie Przewodniczący za udzielenie głosu i za 

zaproszenie. Dziękuję Radnym za dotychczasową współpracę, proszę o dalszą. Dziękuję również Panu 

Wójtowi za dotychczasową współpracę i też proszę o dalszą współpracę. No i dziękuję wszystkim 

obecnym, że Państwo chcieli mnie wysłuchać.  

Przewodnicząca Rady – proszę Pana Piotra o zabranie głosu. 

Radny Piotr Kiryluk - Szanowni Państwo, chciałbym tylko w skrócie przypomnieć, dlaczego tutaj 

jesteśmy. Od 12 grudnia jak dobrze pamiętam wpłynęła prośba od Pana Starosty do naszego wójta, 

żebyśmy zajęli stanowisko w sprawie tej inwestycji. Czy chcemy to realizować, czy też nie. Do końca 

roku praktycznie Pan Wójt nie zajmował stanowiska. W związku z tym byłem inicjatorem, żeby Rada 

Gminy zajęła stanowisko w tej sprawie, które zajęliśmy. Większość Radnych była pozytywnie 

nastawiona do tej inwestycji i ją zaakceptowała, a Pan Wójt na to stanowisko nie odpowiedział. W 

związku z powyższym, wspólnie z Ignacym napisaliśmy projekt uchwały o przystąpieniu do tej 

realizacji i zobowiązanie wójta do podjęcia stosownych działań, żeby rozpocząć rozmowy i dalsze 

czynności odnośnie tej drogi. Pan Wójt nie dość, że nie zareagował, to jeszcze zaskarżył tą naszą 

uchwałę do wojewody. Wojewoda odrzucił, bo rzeczywiście miał tam rację, że procedury nie były 

takie jak trzeba podczas głosowania to fakt, ale gdyby nie zaskarżył, nigdy na to nie zwrócił uwagi. 

Napisaliśmy kolejną uchwałę, mam nadzieję, że teraz będzie poprawna i Pan Wójt się do niej 

ustosunkuje. To jest w skrócie tyle odnośnie tego. Ja chciałbym poprosić Pana Wawryniuka, żeby nam 

Pan powiedział zakres prac jaki jest przewidywany, to wszystkich interesuje. Podczas tej inwestycji i 

Państwo, którzy tutaj przyszliście o zabranie głosu w tej sprawie. Żeby Pan Wójt się wytłumaczył, 

dlaczego nie chcę wesprzeć Powiatu w tej sprawie. Nadmienię, że mamy tutaj już pieniądze gotowe. 

Od Państwa, od Starosty w sumie około 2.500.000,00 zł , 2.400 chyba mniej więcej, bo tego nikt w tej 

chwili nie wie. Trzeba dołożyć do inwestycji około 450.000,00 zł i mamy 3,5 km drogi nowiutkiej, 

gdzie jak sam Pan Wójt powiedział, że złożył  kilka wniosków ciągu roku ubiegłego i nie dostaje 

dofinansowania żadnych, na swoje drogi gminne. Jeżeli nie mamy i możemy robić swoich to zróbmy 

powiatową, nikt tego nie chce zrozumieć, że ta droga służy naszym mieszkańcom. Pan Wójt to 

odbiera, jako jest to jest majątek powiatu i jego więcej nic nie interesuje. Nie bierze pod uwagę, że z 



tego korzystają mieszkańcy naszej gminy, żeby dojechać do urzędu, trzeba jechać drogą powiatową. 

Każdy z nas musi przejechać jakąś drogą powiatową.  

Przewodnicząca Rady - dziękuję Panu Radnemu. Ja poproszę, ponieważ jeden mieszkaniec chciał 

zabrać głos, zanim poproszę Pana Dyrektora, proszę mieszkańca Kornicy o zabranie głosu .  

Pan Gerard Staniszewski - moje pytanie łączy się jedno z drugim, ale kieruje najpierw podziękowania 

do całego zespołu pracowników i przede wszystkim Pana Starosty, że zaszczycił nas swoją 

obecnością. Jest to ważne, bo również tych wszystkich spraw i współpraca między gminą, wójtem a 

starostwem. Otóż czy nie pomoże uzyskanie jako subregionu siedleckiego z  programu Polska 

Wschodnia, tych 418 milionów na tą drogę, na inną drogę naszych gmin. To pierwsze, a tamta droga 

jest fatalną drogą, którą przejeżdżam. Między innymi widzę, że też będzie droga z Zakalinek  do 

Dubicz, naprawdę jest to część już taka troszeczkę odległa, nie mniej długa i żmudna kierowaniu po 

tych wybojach. Dlatego uważam, że to jest bardzo trudny słuszny i myślę, że Starostwo też pomoże, 

może i z tego programu Polska Wschodnia.  

Przewodnicząca Rady – poproszę jeszcze Pana Starostę jeżeli chce odpowiedzieć na to, a później 

będziemy kierować do Dyrektora.  

Starosta Powiatu Łosickiego – przede wszystkim jak mówiłem na wstępie, bo czuję się zaszczycony, że 

zostałem zaproszony na tą sesję, więc podziękowałem też Pani Przewodniczącej za zaproszenie. Moją 

rolą i moim zadaniem jest tam, gdzie mnie zapraszają to być. Dlatego jestem tutaj na tej sesji, 

ponieważ zostałem tutaj zaproszony, a nawet że tak powiem, niektórzy mówili, że mogą być trudne 

pytania, ale też jestem po to, żeby na trudne odpowiadać. Jeżeli by takie były, to też nie boję się bo 

jestem gotowy do odpowiedzi. Natomiast ta druga sprawa, jeżeli chodzi o ten program bo, weszliśmy 

w ten program tak zwanej ściany wschodniej. Rzeczywiście są to duże pieniądze, ale niestety nie 

mogą być przeznaczone na drogi gminne i powiatowe. Są to pieniądze bardzo duże i bardzo dobrze, 

bo mam nadzieję, że tutaj rzeczywiście będzie to dla naszego regionu, dla tych właśnie chociażby 

takich gmin jak gmina Łosice, Kornica, Sarnaki i tak dalej. Będzie to rzeczywiście taki skok 

cywilizacyjny, gdzie można będzie poprawić wiele. Natomiast niestety nie jest to możliwe, żeby 

przeznaczyć na drogi gminne i powiatowe, są drogi krajowe, wojewódzkie. Wojewódzkie też nie 

wszystkie, ale niektóre,  tam są pewne ograniczenia. Ten właśnie minus, że dróg akurat tego 

programu nie zbudujemy, ale ma Pan całkowitą rację. Myśmy do tej pory, byli jako powiat łosicki 

bogatym powiatem tak było w teorii, natomiast Siemiatycze czy Biała Podlaska, to były powiaty 

biedne. One się niczym nie różniły dochodowo od naszych Gmin, społeczności. Państwo też 

graniczycie z powiatem bialskim i sąsiad jest już teoretycznie mieszkasz już w biednym, a ten, który 

mieszka kilometr dalej, jest bogaty. Dlatego był bogaty, bo mieszkał województwie mazowieckim i 

bogata Warszawa i bogaty wianuszek warszawski po prostu tą średnią zawyżał. Jest taki dowcip 

proszę Państwa, który mówi o tej średniej, mówi, że przychodzi wnuczek do dziadka i mówi, dziadek 

miał 70 lat, a wnuczek 10. Dziadziusiu co to  jest średnia, wytłumacz mi. Dziadek się zastanawia, 

widzisz wnusiu, ty masz 10 lat, ja 70 czyli średnio mamy po 40, ale na dziewczyny żaden z nas nie 

może iść. Tak to jest właśnie ta średnia, na tym polega właśnie ta średnia, że ona rzeczywiście nie 

obrazuje rzeczywistość i tak, bo ona rzeczywiście podaje średnią, ale nie jest to ten obraz rzeczywisty. 

I tak jest właśnie w przypadku dochodowości naszych tutaj terenów, szczególnie tych właśnie tutaj na 

ścianie wschodniej. Także tak to wygląda i jeżeli usatysfakcjonowany Pan wypowiedzią to właśnie tak, 

to wygląda. Jeżeli są jakieś pytania, ja jestem do Państwa dyspozycji i też będę opowiadał, jeżeli będą 

jakieś trudne, to też proszę zadawać, bo taka jest moja rola, także dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca Rady - ja bym poprosiła jeszcze Pana Dyrektora o zakres prac na tej drodze, którą 

mamy procedować. Jeżeli mógłby zabrać słowo, co będzie przewidziane w budowie tej drogi, tak jak 



tutaj Pan Radny się zwrócił. Zakres prac na tej drodze, która będzie robiona w Walimie. Panie 

Dyrektorze, czy mógłby Pan zabrać głos, proszę. 

Dyrektor ZDP w Łosicach - 6,5 kilometra proszę Państwa drogi jest w asfalcie i jak ona wygląda, jakie 

tam są ubytki, to każdy wie. Zaprojektowaliśmy remont drogi od miejscowości Pana Milczarka w 

kierunku Wólki Nosowskiej. Dlaczego tak? Dlatego tak, że tam jest najgorszy odcinek drogi i jaka tam 

technologia jest? Nie można było wycenić tej drogi z bardzo wysokiej półki, bo funduszu inwestycji 

lokalnych, byśmy być może nie dostali dofinansowania, dlatego tak jest wyrównanie nawierzchnią, 

nowa warstwa ścieralna, odbudowa rowów i budowa zjazdów z procesji. Również budowa zjazdów z 

krzyżówki, dróg i innych. Jest to minimum, które trzeba było spełnić. Ceny były wzięte w tamtym roku 

z cen lokalnych. 3,5 km drogi, 2.800,00 zł kosztorys, 2 miliony dofinansowania także tutaj takich 

zakres robót jest. Jakby były pytania jakieś inne, to proszę.  

Radny Piotr Kiryluk - proszę powiedzieć, bo tak jak zrozumiałem czy nie będzie zrobiony ten odcinek 

300 m, gdzie jest droga piaszczysta?  

Dyrektor ZDP w Łosicach - droga będzie od krzyżówki  

Radny Piotr Kiryluk – od lasu? 

Dyrektor ZDP w Łosicach – tak, tylko tam jak się okazało, tam już brak podbudowy i dlatego ona jest 

od lasu albo do Milczarka, to tutaj po prostu jeszcze ustalimy w szczegółach, bo mamy od kilometra 2 

300, od najgorszego odcinka w kierunku Wólki Nosowskiej. 

Radny Piotr Kiryluk - czy to skrzyżowanie, w jakiś sposób będzie tam objęte? 

Dyrektor ZDP w Łosicach – to skrzyżowanie  służy bardziej rolnikom. Takie to droga gruntowa i droga 

przez las, to trudno rozbudować skrzyżowanie kosztem odległości drogi.  Ja uważam, że w drodze to 

jest to jasne, że nie ma polityki, tylko jest po prostu sprawy techniczne. 

Radny Piotr Kiryluk – dobrze, jeszcze raz dopytam, żeby się upewnić 350 m około jest tej drogi 

gruntowej, będzie stabilizacja i nowa nawierzchnia.  

Radny Marek Michaluk – mówił Pan, że będą zjazdy do posesji. Z czego będą wykonane? 

Dyrektor ZDP w Łosicach – zaprojektowane są z kostki brukowej. 

Radny Marek Michaluk – ale kostka to według mną trochę będzie drogo, a ewentualnie można było 

wziąć pod uwagę utwardzenie zjazdów do posesji może tłuczniem, wziąć krawężnik niski tłuczeń, 

krawężnik, bo kostka na takie odległości no to wg mnie, no to sporo będzie kosztowała. 

Dyrektor ZDP w Łosicach –  no tutaj przy projektowaniu, gdybym czegoś nie założył ten projekt w 

życiu by nie powstał. Dlatego coś trzeba było przyłożyć, a tutaj czy to czy to będzie tak docelowo, bo 

my mamy też pewne wytyczne przy projektowaniu, przy kosztorysowaniu. Czy to będzie akurat 

mieszanka kruszywa, czy co innego, to jeszcze jest odległa sprawa. To są przepisy, które regulują tymi 

sprawami, a na pewno tak, jak powiedziałem Państwu, że starałem się, żeby te koszty były lokalne, 

wzięte nie z sufitu, tylko koszt inwestycji takiej bardzo zbliżony do rzeczywistego z tego względu że, 

będziecie Państwo wiedzieli, jakim funduszem dysponujemy, a jaki będzie pieniądz to dopiero się 

okaże po przetargu.  

Przewodnicząca Rady - czy ktoś z Państwa jeszcze tego jakieś pytanie? Proszę, może mieszkankę 

najpierw jako kobieta, proszę o przekazanie mikrofonu. 

Pani Ewa Szydłowska – ja bym chciała bardzo podziękować Państwu Radnym o pochylenie się kolejny 

raz nad tą budową drogi, nie wiem dlaczego nie czekamy na realizację, tylko jeszcze dyskutujemy i 



jeszcze ta sprawa jakoś się tak ciągnie. Dlaczego ta moja obecność, jak myślę że i tu mieszkańców jest 

po to żeby upewnić Państwa, że społeczeństwo oczekuje tej drogi. Ja osobiście nie mieszkam, ale 

jeżdżę tą drogą, dzieci jeżdżą w autobusie, na przykład moje dzieci mają chorobę lokomocyjną i na 

takim krótkim odcinku nie podaje im żadnych środków, ale mówią mamo po prostu tak trzęsie w tym 

autobusie. Ta droga jest już zużyta. Dlaczego trzeba zbudować tą drogę, bardzo dobrze że dostaliśmy 

wykaz inwestycji na drogach powiatowych, czyli po pierwsze to jest inwestycja na 30 – 40 lat, nic tak 

po nas nie zostanie jak umrzemy jak właśnie ta droga, to będzie to co będzie widać Państwa pracę. 

Kolejny argument, to nie jest jakiś precedens, że Gmina nie dokładała do Powiatu, dowodem właśnie 

jest ta informacja inwestycje na drogach powiatowych i te inwestycje widać. Po trzecie Pan Wójt 

jeździ i zabiega o inwestycje przy drodze wojewódzkiej, bo dla mieszkańców, tak samo tutaj, to jest 

droga powiatowa. Nie wiem w czym tkwi problem, że jeszcze to nie zostało rozwiązane. Ja rozumiem 

Pana Wójta, że się buntuje, ma inne opcje, ale myślę że my mieszkańcy świadczymy o tym, że ta 

droga jest bardzo potrzebna, to zostanie dla przyszłych pokoleń i nie ma wątpliwości, że trzeba 

dołożyć. Ja mam jeszcze takie pytanie do Pana Starosty jaki jest  udział własnych procentowo w 

dochodzie budżetu, ile pochodzi z subwencji, a ile dochodów własnych? 

Starosta Powiatu Łosickiego – w tym projekcie, tak? 

Pani Ewa Szydłowska – nie, w budżecie Powiatu.   

Starosta Powiatu Łosickiego – ile mamy dochodów własnych?  

Pani Ewa Szydłowska – tak. 

Starosta Powiatu Łosickiego – my mamy generalnie z PIT-ów, otrzymujemy to w subwencjach, w 

zasadzie dostajemy z dochodów własnych to my mamy geodezja i komunikacja. 

Pani Ewa Szydłowska - to jest właśnie powód, dlaczego budżet wygląda tak, a nie inaczej, bo 

generalnie albo Starostwo pozyskuje pieniądze z dotacji, a dochody własne prawie nie ma.  Jeżeli 

dochody własne by były wyższe, to proszę Państwa nie robimy, niech Powiat nam zrobi, tak. A że jest 

tak, a nie inaczej, ja myślę, że tutaj nie ulega wątpliwości i to jest bardzo ważna inwestycja, która tak 

jak były już robione drogi na Nowej Kornicy, w Szpakach, chodniki dokładaliśmy. Jak Pan Wójt cieszy 

się z inwestycji województwa w Gminie dla naszych mieszkańców, tak więc tutaj nie ulega 

wątpliwości i mamy nadzieje że Pana Wójta, bo Rada chyba jest przekonana, przekonamy, żeby 

jednak podjął tą ważną inwestycję dla społeczeństwa.  

Przewodnicząca Rady - dziękuję mieszkańcom za zabranie głosu, ponieważ tam jeszcze jedna osoba z 

mieszkańców chciałaby zabrać głos. Proszę o przekazanie mikrofonu, dobrze?  

Pan Eugeniusz Kiryluk - Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Szanowny Panie Wójcie, 

Szanowni Goście. Otóż kilka słów muszę powiedzieć o sobie. Może nie wszyscy mnie znają, nazywam 

się Eugeniusz Kiryluk, mieszkam w Dubiczach i sprowadza mnie tutaj fakt, że jest dyskusja o tej 

drodze. Otóż muszę wam powiedzieć, 45 lat służyłem tej gminie. Drogę tą od dwójki budowałem ja aż 

do końca, kiedy przyszła w kraju rewolucja, budżet powiatu został w jakiś sposób ograniczony. I droga 

nie została dokończona. Jeździłem kilka razy i składałem pisma do powiatu o dokończenie tej drogi, 

jednak jak zwykle no były ważniejsze sprawy i ten temat, jakby był odkładany i kiedy pojawiło się 

jakieś światełko w tunelu, że tak powiem, więc jestem tu na tej sesji aby, nie dlatego mówiłem, kim 

byłem, ale byłem 11 kadencji sołtysem byłem kilka lat, kilka kadencji radnym, byłem 

przewodniczącym, byłem dwie kadencje Radnym Rady Wojewódzkiej. Większość życia poświęciłem 

tej gminie. Kiedy przyszło, że mogę jak osiągnąć to, co założyłem, że ta droga tam będzie, ktoś rzucił 

kłody mi pod nogi? I tu nie wiem, skąd ta niechęć, chodzi o Wójta. Nie dlatego to powiedziałam to 

wszystko, żeby was pouczać, że taki mądry jestem, zaapelować. Kochani, nie dzielcie gminy, 



wschodnia część najmniej korzysta z dobrodziejstw. A zatem jak jest okazja podnieście rękę? 

Przyjmijcie ten projekt. To jest, zawsze lubię jakimś faktem się posłużyć, to i jesteśmy na jakimś 

przyjęciu weselnym. Na koniec wesela gospodarz dzieli tortem. I gdyby przy podziale tego tortu nas 

ktoś pominął, niesmacznie byśmy się czuli. Przecież przyniosłem prezent nie dostałem tortu. Jesteśmy 

płatnikami tak samo podatku. Spojrzeć, jak by można na budżet gminy, ale jeszcze chciałam dodać, że 

budżet gminy to jest z tym tortem właśnie, które jakby nie liczyć większej części należało by dać. Mój 

apel jest taki, człowiek to nie jest tylko osoba fizyczna. Człowiek ma serce, człowiek ma duszę, 

człowiek ma rozum, człowiek ma wolną wolę. Jak może ktoś wywierać nacisk na radnego, że ma 

głosować we własnym jego interesie? To się nie godzi z wartościami chrześcijańskimi. Szczycimy się 

prawda, że mamy Ojca Świętego, który podkreśli słabszym pomagać, a te wartości nikt nie 

wprowadzał w życie. To jest nieszczęście i zacytuję tu Ojca Świętego, który przyjeżdżał kilka razy do 

Polski, modlił się do Ducha Świętego o przemiany, więc jeszcze raz ponawiam. Nie chcą zstąpi Duch 

na Radę i Gminę Kornica i wyzwoli, te niechęci w stosunku do nas. Żal mi trochę, unoszę się Kochani, 

ale myślę ze względu na to, że tyle lat poświęciłem pracy dla tej gminy, to nie należy się dla Kiryluka, 

a nie wiem, dlaczego jest nieszczęście, że nazwisko Kiryluk nie pasuje i do tamtej władzy nie pasowało 

i znowu w tym nie pasuje. Myślę, prosiłbym, przychylcie się, dajcie nam troszeczkę tego dobra tej 

gminy. Skoro tu są jeszcze przedstawiciele powiatu, muszę się pochwalić, że mam duży udział w 

tworzeniu powiatu łosickiego. To mój wniosek przeszedł na sesji, bo był było, że Biała albo Łosice. 

Jednak mój wniosek uzyskał większe poparcie i powiat został w Łosicach, bo bez Kornicy nie byłoby 

powiatu w Łosicach. Jeszcze raz apeluję do władz powiatu, że mam tam jakieś zasługi. Dołóżcie 

wszelkich starań, żeby ta droga była zrobiona. Dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca Rady - dziękuję bardzo o zabranie głosu. Poproszę Radnego Powiatowego Pana 

Iwanowskiego.  

Radny Powiatu Łosickiego Stefan Iwanowski -  ja mam serdeczną prośbę do radnych, żeby 

przegłosować tą drogę, gdyż ja osobiście jeździłem do wojewody, z panią byłą starostą i naprawdę 

udało nam się tą drogę jakoś tam załatwić. Bardzo proszę, bo to przecież byłby grzechem, gdyby ta 

droga była odrzucona, no przecież który tak jak niektórzy radni wypominali, to są ludzie, to nie są 

zwierzęta. To jest droga dla ludzi. No jak byśmy się rozeszli i spojrzenie sobie w oczy gdyby ta droga 

została odrzucona. Dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca Rady - dziękuję Panu za zebranie głosu i poproszę tej chwili radnych, Pana Janczuka, 

który chciał oczekuje na głos, a później Pana Gawłowskiego.  

Radny Ignacy Janczuk - Szanowni Państwo, chciałbym zacząć na początku od serdecznego 

podziękowania Panu Staroście, Zarządowi, Radnym, Panu Kierownikowi i poprzednikom ich, bo ten 

proces trwa już jaki czas. Za to, że chcieli podjąć ten trud złożenia wniosku, procedowania go i doszło 

jednak do finału, że uzyskali te pieniądze. Dziękuję bardzo Państwu za to. Taką sytuacją bardzo 

żenującą dla mnie to jest to, że od pół roku ja osobiście, Piotrek i wielu radnych chcemy przekonać 

ludzi do rzeczy oczywistej. I brakuje mi czasami słów, ale powiedziałem kiedyś, tak Pan Wojewoda 

zauważył problem, powiedział, że dam 2 miliony. Pan Starosta i Zarząd zauważyli problem i 

powiedzieli, ile możemy to wam dołożymy, a naszego Wójta nie można przekonać. I jeszcze jak tu Pan 

Kiryluk, którego bardzo szanuję i uważam Pana za naprawdę wspaniałego człowieka i wniósł Pan 

bardzo wiele dla tej Gminy. Bo te czasy, gdzie mogę z Panem współpracować w Radzie, czy jako sołtys 

pan był, ja Pana tam od maleńkości. Oczywiście jak ja byłem mały, Pan mnie chyba też i naprawdę 

dzięki Panu i dzięki jeszcze wielu osobom ta Gmina się rozwijała bardzo prężnie, bo kto kreuje życie 

nasze na wsi, czy w ogóle wszędzie? Życie tam kreują ludzie, jednostki, tak jakby bardziej tam 

wybitne, czyli odważni ludzie, ludzie, którzy mają pomysły. I to oni później z tych pomysłów i tych 

troszeczkę odważniejszych ludzie korzystają. Inni biorą wzór, powiedzą, że to jest dobre. Dlatego Pan 



wniósł bardzo dużo do tej Gminy i myślę, że ta droga na pewno będzie wybudowana, bo to byłby 

śmiech na cały kraj. Powiem tak zawsze o wszystkie drogi walczyłem, o powiatowe też. Tymi drogami 

nie jeździ prawie nikt z powiatu, chyba że ktoś tam do rodziny, tymi drogami jeżdżą nasi mieszkańcy, 

naszej gminy. My jeździmy i wszyscy inni i droga to jest podstawą jakiegoś rozwoju minimalnego. I jak 

pamiętam, może od 20 lat, jak Pan Kiryluk się starał o tą drogę. Nie było takiej sytuacji tak się świat 

sam układał, że zawsze było coś ważniejszego, ale przyszedł w końcu ten czas, że i ta droga stała się 

ważna i priorytetowa. I proszę bardzo, wszystkich radnych o przyjęcie jak najszybsze i już nie 

wracanie, bo to jest sytuacja żenująca dla nas wszystkich, gdzie możemy otrzymać, znaczy w tej chwili 

mamy już pewnych tam pieniędzy 2.400.000,00 zł łącznie z powiatem, my będziemy musieli dołożyć 

400.00,00 zł, czy troszkę więcej i będzie wybudowane 3,5 km porządnej drogi. I proszę wszystkich o 

podejście poważne, bo tutaj jak koleżanka wspomniała, że to co zostanie ponad, to przez jakiś czas 

będą ludzie pamiętać, że jednak ktoś się pochylił i wybudował tą drogę. Dzisiaj powinniśmy robić tą 

drogę i starać się o następną i nie patrzeć, że to jest droga powiatowa. Bo każda droga gminna łączy 

się z powiatową i dalej do województwa i za granicę. Także proszę bardzo, abyśmy wszyscy przyjęli i 

proszę również Pana Wójta dzisiaj, żeby Pan już skończył to i podpisał porozumienie jak najszybciej ze 

starostwem, z Panem Starostą. Dla nich to będzie wielki komfort, bo oni będą już wiedzieli, że mogą 

rozpoczynać procedurę, ogłaszać przetargi, robić projekt i przetarg ogłoszą może zimą. Jest nadzieja, 

że te przetargi zimowe są zawsze takie bardziej realistyczne. Bo każda firma poszukuje na początku 

roku pracy i bardzo proszę Pana, zakończmy już to na dzisiejszej sesji i żebyśmy już do tematu nie 

wracali. Chciałbym bardzo, żeby na następną sesję zaskoczył Pan nas jako radnych pismem, że 

słuchajcie, podpisałem umowę, podpisałem porozumienie ze starostą, to będziemy realizować tą 

drogę. Dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca Rady - dziękuję, proszę Radnego Gawłowskiego o zabranie głosu. 

Radny Krzysztof Gawłowski - na początek taka prośba do Pana Dyrektora o załatanie dziur w 

Kobylanach na drodze powiatowej, to jedna sprawa. Jeszcze zjazdy na łąki właśnie są pod kątem 45 °. 

Czy właśnie nie można było złagodzić? Chodzi bardziej o wyjazd, jest utrudniony wyjazd. A odnośnie 

tej inwestycji to właśnie chciałem zapytać, czy była konsultowana decyzja, która droga jest 

powiatowa, budowana na terenie naszej Gminy, właśnie Radą. Chce zauważyć, że również była 

przegłosowana jednogłośnie droga powiatowa z Rudki do Wygnanek, która też jest naprawdę w 

fatalnym stanie, pozałamywane przepusty, droga pozapadana, dziury. Pan Dyrektor wie, że tam dwa 

razy w roku minimum trzeba naprawiać. Druga sprawa, tam pół powiatu jeździ tą drogą. Jest drogą 

priorytetową nie tylko dla gminy, ale i tak jak dla nas mieszkańców tam, ale w ogóle tam jest to ruch 

w każdą stronę.  

Przewodnicząca Rady - Panie Dyrektorze, jeżeli można, to proszę o odpowiedź. A ja Pana Starostę 

właśnie zapytam, czy ta droga Rudka - Kobylany będzie składana na kolejne wnioski?  

Starosta Powiatu Łosickiego - właśnie była zgłoszona jako droga, którą wójt zgłosił. To była droga 

jeżeli chodzi o to spotkanie. Natomiast proszę Państwa tutaj ta droga też była zgłoszona, o której 

mówi Pan Radny. Oczywiście, wie Pan, mówię z historii, ja wtedy nie  bym jeszcze starostą, ale była z 

tak zwanej klęskówki i tutaj, bo zostały złożone dwa wnioski, ale z tego co pamiętam na gminę 

Kornica, ta o której Pan mówi i ta o której mówił Pan Radny wcześniej, czyli tą którą będziemy 

Państwo procedować, jeżeli chodzi o to porozumienie. Natomiast wybuchła epidemia i jak pandemia 

po prostu zaczęła szaleć to wstrzymane zostały wszystkie tak zwane te drogi klęskowe i wszystkie 

pieniądze z tych klęsk żywiołowych na bok na naprawę tych dróg poszły po prostu właśnie na to co 

mówiłem, czyli na szpitale, na te wszystkie sprawy i tak dalej i w ogóle nie dostaliśmy ani złotówki. W 

tej chwili była taka sytuacja, że na przykład już przyszło pismo od Pana Wojewody do nas jako do 

powiatu, że będą wznowione już Komisji klęskowe i czy jesteśmy gotowi, to było gdzieś w marcu? 



Pewnie, czy jesteśmy gotowi, żeby te komisje przyjechały? Odpowiedzieliśmy, że to oczywiście tak. 

Jesteśmy gotowi i tak dalej i wybuchła trzecia fala pandemii i do chwili po prostu poprawy tam 

sytuacji wstrzymuje się dalej procedowanie nad tymi drogami klęskowymi, to jest nadal ten wniosek, 

jest u Pana Wojewody i on po prostu wisi. Mamy kilka tych wniosków, oczywiście jeżeli zrobimy 

dokumentację i tak dalej, to będziemy mogli złożyć na fundusz dróg samorządowych, bo tutaj 

potrzeba dokumentacji, na klęskowe nie potrzeba było dokumentacji jak na fundusz inwestycji 

samorządowych, czyli na to, które w tej chwili złożony jest ten wniosek właśnie na drogę w 

Koszelówce, bo tak jak powiedziałem na wstępnie, to mówiłem, że jak gdyby na dwa rodzaje tych 

wniosków, czy programów, nie trzeba mieć dokumentacji. Natomiast na ten trzeci na program dróg 

samorządowych trzeba mieć gotową dokumentację z pozwoleniem na budowę. Ta droga była 

złożona właśnie na ten drugi program, na który nie trzeba mieć dokumentacji, czy na ten tak zwany 

program dróg klęskowych, a tutaj ta o której teraz rozmawiamy była złożona na fundusz inwestycji 

samorządowych i na to, żebyśmy otrzymali środki właśnie w kwocie 2 milionów złotych, one przeszły 

od Pana Premiera, ale przez Wojewodę, bo on jest jak gdyby tym przedstawicielem rządu w terenie i 

Wojewoda nam tutaj przysłał i te pieniądze już wpłynęły, tak powiem fizycznie na rachunek gminy 23 

grudnia i my już mamy je na rachunku. Teraz musimy przygotować wszystko czy dokumentację i 

pozwolenie na budowę i wszystkie kwestie związane z jakimiś tam pozwoleniami i ogłosić przetarg na 

wykonanie właśnie tej inwestycji. Jest kosztorys. To mówił Pan Dyrektor kosztorys był robiony, 

podstawą jak gdyby właśnie kosztowy tym, że kosztorys jakby jest tylko i wyłącznie założeniem. Pan 

Dyrektor mówił, że zakładał te ceny tych, jakby realnych cen, które były z przetargów, bo te ceny 

byłyby wzięte. A to co mówił Pan Radny, bo słuchałem akurat wcześniej, to jest jak gdyby bardzo 

istotne, dlatego wcześniej trzeba było przygotować to wszystko, żeby ogłosić te przetargi w grudniu, 

styczniu, najpóźniej w lutym. Dlaczego? Dlatego, że firmy wtedy drogowe, dopiero jak gdyby ten 

przygotowują sobie listę inwestycji, czyli tylko tych dochodów jak by na rok. I oni są gotowi wtedy na 

przykład 10 albo 15 prawie 20% taniej puścić, właśnie wystartować w przetargu, żeby złapać te 

inwestycje i żeby mieć zapewniony tutaj ten harmonogram robót, a później jeżeli ogłosimy w lipcu 

albo w sierpniu ten przetarg, to zawsze kiedyś mówił do mnie taki prezes firmy, to ja wtedy muszę 

zapłacić, bo już mam harmonogram prac, ja muszę zapłacić ludziom pięćdziesiątki, setki, czyli po 

prostu więcej nadgodziny i muszę zarobić nie 10 %, a 20 marża. Dla mnie mówi dodatkowa robota 

extra. Ja muszę je zrobić i jeszcze ludziom zapłacić. I kto to wszystko płaci, no my jako samorządy. 

Musimy wtedy zapłacić, dlatego chcemy jak najszybciej, żeby przygotować dokumentację, żeby mieć 

wszystko gotowe i żeby ogłosić zimą, ewentualnie najwcześniejszą wiosną. Żeby zimą ogłosi przetarg 

na tą drogę, bo wtedy prostu będzie taniej. To się wiąże z pieniędzmi, które będziemy musieli 

dokładać, jeżeli Państwo zdecydują się na współfinansowanie, no i też i my jako powiat, a nie tych 

pieniędzy zawsze ani w gminach, a i w  powiecie nie ma za dużo. Taka jest prawda, zawsze ich 

brakuje, ale przynajmniej już widzę po powiecie, że zawsze jest mało, ale podejrzewam, że u Państwa 

też zawsze tych pieniędzy jest mało, bo zawsze by się chciało zrobić więcej. Dziękuję ślicznie jeszcze 

raz i bardzo proszę o współpracę. Dziękuję za te spotkania i Pani Przewodniczącej i Panu Wójtowi za 

te, które były do tej pory i bardzo bym chciał żebyśmy współpracowali, żebyśmy pracowali jak 

najlepiej, no bo generalnie wszyscy powinniśmy tak jak Państwo i ja też pracować dla dobra 

mieszkańców i żeby to było widać. Tak będzie widać po tych inwestycjach, które zrobimy. Tylko tyle, 

ja mogę tylko prosić, decyzja należy do Państwa. 

Przewodnicząca Rady - poproszę Pana Dyrektora o odpowiedź odnośnie dróg dojazdowych i 

wjazdów na łąki. Czy można to zmienić? 

Dyrektor ZDP - Panie Radny Rudka Kobylany ma odległość 6,5 kilometra i kosztorys po cenach bardzo 

lokalnych wyszedł 4.500.000,00 zł, przy być może dofinansowaniu klęskówki do 80 %. Taki był 

kosztorys. Teraz co do wjazdu, to wie Pan nie wiem pod jakim kątem  Pan na swoją posesję wjeżdża.  



Przewodnicząca Rady - to chodzi pewnie o główną drogę z Rudki.   

Dyrektor ZDP - przy tym, co teraz robimy? 

Przewodnicząca Rady - nie, to jest z drugiej strony od Łosic. 

Dyrektor ZDP -  a tutaj, to doprowadzimy do spotkania, to przecież przebudowa wjazdu czy 

czegokolwiek, to przecież należy do właściciela posesji, łącznie z nawierzchnią. Proszę Pana, proszę 

doprowadzić do spotkania, chętnie spotkamy się na gruncie i wszystko wyjaśnimy, dlaczego tak, a nie 

inaczej. 

Przewodnicząca Rady - ponieważ tutaj Pan przywołał remont, nie wiem jak to nazwać remont, 

modernizacje jeżeli chodzi o drogę naszą z Kornicy w kierunku właśnie Kobylan. Chodzi mi o ten 

wiadukt, przepust, który jest remontowany. Czy on długo jeszcze będzie remontowany? Dyrektor ZDP 

-  to znaczy proszę Panią, on jest ani nie remontowany ani godziny dłużej, ani godziny krócej, to było 

wyższość konieczna. Koniecznie rozkopać ten przepust, bo ktoś by tam stracił życie.  

Przewodnicząca Rady - czy to był planowany remont? 

Dyrektor ZDP - proszę Panią, to jest awaryjne wyjście, oczywiście awaryjna sprawa. Jest awaria, nie 

tylko tutaj się w tym roku wydarzyła, ale tutaj Pan Kiryluk  wspomniał, że 45 lat 50 lat się dróg nie 

reperuje, przepusty się załamują. Mamy inny transport, inne obciążenia i to takie rzeczy wynikające z 

natychmiastowego remontu, to należą do zarządcy po to, żeby oszczędzić życie.  

Przewodnicząca Rady – ja rozumiem, że to jest awaria, tylko po prostu tak zastanawiałam się nad 

materiałami, które zostały tam użyte i jak to było zrobione?  

Dyrektor ZDP -  ja jestem od budowy dróg i mostów kolejowych i na pewno taką kładeczką dokładnie 

się zająłem. Proszę Państwa, proszę być spokojnym. Naprawdę remont jest bardzo profesjonalnie 

zrobiony. 

Przewodnicząca Rady – czy ktoś z Państwa chciałby jakieś zadać pytania odnośnie tej drogi, którą 

będziemy procedować? Jeżeli nie, to przejdziemy do przegłosowania.  

Wójt Gminy – Pani Przewodnicząca, jeżeli będzie poddane pod głosowanie to ja bym chciał też  

Przewodnicząca Rady – to proszę Panie Wójcie, jeżeli można  

Wójt Gminy – właśnie poproszę Panią o udzielenie głosu. Szanowni Radni Gminni i Powiatowi Panie 

Starosto. Informowałem o tych rzeczach, rozmawialiśmy. Mnie tylko jedno dziwi. Zadam Państwa 

krótko, budujecie Państwo domu, stawiacie ścianę, a zostawię ten dom i kupię sobie mercedesa. 

Proszę Państwa, to jest taka sytuacja. Ja miałem wnioski, Państwo widzicie? Mówiłem radnym od 

2016 czy 19 roku złożone na inwestycje, które w tej chwili mam umowy podpisane. Umowy 

podpisywałem Szanowni Państwo w czwartym kwartale i w pierwszym kwartale 2021 roku, a sytuacja 

finansowa w tej chwili jest taka napięta, że my już żeby zrobić dwie inwestycje zaciągamy kredyt 

Narodowym Funduszu na piętnaście lat, gdzie roczna obsługa kapitału, spłata to 350.000,00 zł. Ja się 

cieszę, że drogi były wybudowane. Wiem jak były budowane i wiem jaka jest relacja na komisjach, na 

sesji, że wójt nic nie robi i tak dalej. To pokazałem dokładnie, ile dróg wybudowaliśmy z powiatem, w  

jakiej to było narracji, to już to zostawmy. Jakoś udało się Gminę prowadzić tak, żeby nie zadłużać, 

żeby mieć środki na inwestycje. Środki na inwestycje to Pani z Kazimierzowa mówi, że oczywiście 

trzeba robić, się robi. Ja tylko odniosę się Proszę Panią, ja nie mam żadnej innej opcji, ja do żadnej 

partii nie należę. Jadę do wszystkich ludzi i rozmawiam i szukam pieniążków.  



Przewodnicząca Rady – Szanowni Państwo, jeżeli można panie wójcie, jeżeli Pan chce coś dodać, to 

proszę.  

Wójt Gminy - proszę Państwa, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, przecież tutaj Radni i mieszkańcy 

słyszą cały czas i chcą. Krytykowany jestem za to, że się nie robi dróg gminnych dróg. Proszę Państwa, 

ja już miałem umowy podpisane w październiku, w marcu, kiedy ja dowiedziałem się o tej drodze z 

mediów, ze mną nikt nie ustalał, nie uzgadniał. To ja rozmawiałem z Dyrektorem wrzesień, sierpień, 

który te drogie składane wnioski na te klęskówki i jeszcze jadąc do Warszawy występowałem i 

podpisywałem te dokumenty. Sytuacja jest taka, jak dałem załącznik inwestycje, które mamy już 

umowy podpisane, to jest to prawie 8 milionów. Pani Skarbnik zabierze głos, to ewentualnie powie 

jaka jest sytuacja w tej chwili finansowane, napięta. Nie będę wchodził w szczegóły i Państwa 

szczegółami dzielił się, tylko jedną rzecz Państwo zauważcie, już się mówi sytuacja na kolejne lata dla 

Polskich 30.000,00 zł  kwota będzie wolna od podatku. Czym to skutkuje? W tej chwili mamy spadek 

dochodów własnych, bo osoby do 26 roku są zwolnione z podatku. Szanowni Państwo w tym 

momencie nie ma rekompensaty ze strony władz, chociażby na utrzymanie bieżące oświaty i tak 

dalej, ale jak wejdzie 30.000,00 zł. Proszę Panią, ja też jestem za tym, trzeba ludziom pomagać. Niech 

ludzie żyją aktywnie, coraz lepiej, ja jestem też za tym. Tylko proszę Panią, to jest statystyka jest teraz 

widzę, że podatek od stycznia przychodzi o 40% niżej, też jeszcze dołożą kwotę wolną od podatku. 

Proszę Panią to od nas odejdzie podatek nie 5%, tylko może 80, bo wszyscy renciści mają dochody 

niskie i będą zwolnieni z podatku. Mieszkańcy zgłaszają o drogi. Dałem listę w lutym radnym ile 

mamy dróg gminnych, utwardzonych, które są dziurawe i trzeba łatać. Łatam tak jak w tamtym roku, 

pomimo pan Janczuk ciągle twierdzi, że się nic nie robi. Zrobiłem na Mazurach, dokończyłem drogę, 

były jeszcze pieniądze i położyłem nawierzchnię w starej wsi w Kobylanach. Oczywiście chcą ludzie 

coraz więcej, są mieszkańcy, którzy zawsze o drogi pytają, a ja na dzień dzisiejszy musimy zaciągnąć 

takiej sprawozdawczości 3.500.000,00 zł kredytu. Jeszcze notabene na razie paragrafem się 

mieścimy. Nie daj Bóg, że będzie wszystko rosło w wydatkach bieżących, współczynnik się zmieni i nie 

będzie zdolności finansowej. I dalej jeszcze idąc robić inwestycje, jestem za tym. Ja ciągle słyszę, że 

się nie robi dla mieszkańców gminy, mieszkańcy są na terenie gminy nasi i jeżdżą do wszystkich miast 

i do Warszawy i do Siemiatycz, do Janowa, poruszają się wszystkimi drogami.  Każdy ma swoje 

dochody, tylko napięta jest sytuacji na tyle, że koszty u nas rosną, a dochody spadają. Tamten roku 

zamknęliśmy nadwyżką niedużą. Teraz była Komisja dwa dni temu, proszę  Państwa jest wniosek 

Komisji, zdjąć bicie studni na Nowej Kornicy na SUW-ie, bo jest nie potrzebne, 170.000,00 zł. Jest w 

dokumentach podana informacja, decyzję dostałem na wybicie studni 2017 roku. Od tamtego okresu 

temat jest niezrealizowany. Przedłużyłem decyzję, mam ją na kolejny rok, dwa. W tamtym roku 

studnia była zdjęta, ponieważ trzeba było dołożyć do drogi do Szpak. Tak, ale nie można w 

nieskończoność  odkładać, tak samo jak naprawa hydroforni, oczyszczalni ścieków i to są już wydatki 

koniecznie, niezbędne. Sprawa bieżąca, Wólka kupiła kosiarkę, przekazałem, ale już zamówiłem.  

Przewodnicząca Rady - Panie Wójcie na temat budżetu będziemy dyskutować, tak jak na wczorajszej 

Komisji i to może bardzo długo. Jeżeli do drogi to proszę, jeżeli nie  

Wójt Gminy – jeżeli głosują drogę to moje stanowisko jest takie, proszę wskazać źródło finansowania.  

Przewodnicząca Rady – czy Pan Starosta chciał zabrać głos? 

Starosta Powiatu Łosickiego - jeżeli Pani pozwoli, jeżeli było coś, zakładam, ja jestem tutaj starostą 

od niedawna, więc trudno mi powiedzieć, możliwe, że tutaj ja popełniłem jakiś błąd, możliwe, bo 

popełnił Pan Dyrektor, może Pan Radny Iwanowski, może Pani Radna Sadowska. Wie Pan, ten się nie 

myli, co nic nie robi. Możliwe, że popełniliśmy jakiś błąd, za co serdecznie przepraszam jeżeli coś 

takiego miało miejsce, ja nie chciałbym rozgrzebywać po prostu, wręcz przeciwnie. Chodźmy, Panie 

Wójcie, wykopiemy szpadlem kawałek robót symbolicznie i rozpoczniemy tą inwestycję wspólnie i 



myślę, że to będzie zadowolenie dla wszystkich i dla mnie, ja się będę cieszył i  Pan. Jeżeli coś było nie 

tak, przepraszam z góry od razu i mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej i myślę, że po 

prostu, jeżeli pod tym, że ten błąd był popełniony. Jeżeli Pan uważa, że coś było nie tak to z góry 

serdecznie Pana przepraszam również Panią Przewodniczącą, Państwa Radnych. Jeżeli coś było nie 

właściwie to po prostu przepraszam jeżeli to było z mojej strony. Myślę, że też będę wyrazicielem 

tutaj obecnych przedstawicieli Rady Powiatu, że też jeżeli coś z ich strony było też w ich  imieniu 

chciałbym też po prostu Państwa przeprosić.  

Przewodnicząca Rady - czy ostatnie słowo panie wójcie,? 

Wójt Gminy - ja na nikogo się nie gniewam. To co o mnie się mówi i to piszę, to ktoś to insynuuję. 

Robię swoje, kosztuje zdrowie, wypadek miałem dzięki Bogu żyję i chcę się tym mieszkańcom służyć. 

To mieszkańcy decydują, a to co piszą gazety, to niestety są adresaci, którzy nadają, przekazują 

informacje i trzeba się z tym mierzyć. A prawda Szanowni Państwo jest taka, inwestycji zrobiliśmy 

dużo na dzień dzisiejszy finansowo. Panie Starosto akurat Pana nie było, poprzednicy byli, ja sam 

pisałem, poprosiłem Przewodniczącą o podpisanie w 2019 r., gwarantuje 200.000,00 zł na inwestycje 

wspólną. Ja planuję już ileś kroków do przodu, no trudno były Stare Szpaki Panie Starosto. Dotacja 

była zgodnie z kosztami kwalifikowanymi 166. Dołożyliśmy 280 czy 270. Akurat mnie wtedy nie było, 

bo miałam wypadek się leczyłem,. Wypadek miałem, nie byłem pijany wypadek. Jeżeli pani redaktor 

powinna zapytać policji, jakie wyszło badanie.  

Przewodnicząca Rady - Szanowni Państwo w kwestii podsumowania, na temat tej drogi będziemy 

dyskutować długo. Ja myślę, że każdy by chciał zabrać głos. Ja widzę to w ten sposób, ja zarówno 

mieszkańcom jak i radnym również tym, którzy jeżdżą po drogach, na pewno ta inwestycja będzie na 

sercu i przychylna. Jeżeli chodzi o podsumowanie, bardzo cieszę się, że wszyscy doszliśmy do takiego 

porozumienia, że chcemy robić dla mieszkańców, ponieważ my nie dokładamy tych pieniędzy od nas 

kieszeni, tylko to są pieniądze Szanownych Państwa, więc proszę wszystkich Radnych jeszcze raz o 

zastanowienie się i nie dyskutujmy już na tym, czy będziemy mieć pieniądze czy nie, ponieważ jest to 

inwestycja 2022 roku, gdzie budżet dopiero będziemy planować. Dziękuję. Zamykam temat tej drogi.  

Wójt Gminy – Pani Przewodnicząca mogę? 

Przewodnicząca Rady – nie, dziękuję Pani Wójcie. Szanowni Państwo, przejdziemy do 

przegłosowania uchwały numer XXXVI/225/2021 Rady Gminy Stara Kornica dnia 20 maja 2021 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania inwestycyjnego 

pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze -Wólka Nosowska – gr. 

województwa (Nosów) od km 2+300 do km 5+800”. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXVI/225/2021 Rady Gminy Stara Kornica dnia 

20 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację 

zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze -Wólka 

Nosowska – gr. województwa (Nosów) od km 2+300 do km 5+800”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 15 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 10 głosów „za”, 4 głosy 

„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę Nr XXXVI/225/2021 Rady Gminy Stara Kornica 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania inwestycyjnego 

pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze -Wólka Nosowska – gr. 

województwa (Nosów) od km 2+300 do km 5+800”. 



Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady – uchwała została podjęta. Przejdziemy do analizy stanu bezpieczeństwa na 

terenie Gminy Stara Kornica. Przepraszam, proszę jeszcze o zabranie głosu.  

Starosta Powiatu Łosickiego - dziękuję. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu Radnym. 

Dziękuję bardzo za zrozumienie i dziękuję bardzo za tą współpracę. Mam nadzieję, że wszyscy będą 

zadowoleni i będziemy wspólnie przecinać wstęgę i będą wszyscy mieszkańcy korzystać z tej drogi. 

Także ja bardzo serdecznie dziękuję i też myślę, że na przyszłość jestem otwarty, jeżeli Państwo 

będziecie chcieli, czy jakieś pytania, czy porozmawiać ja jestem otwarty, proszę zaprosić, czy 

zadzwonić, żebym przyjechał. Ja zawsze jestem do Państwa dyspozycji. Nie chciałbym Państwu teraz 

przeszkadzać w dalszych obradach związku z tym pozwolę sobie po prostu już opuścić Państwa 

obrady dalsze, bo to najważniejsza dla mnie była sprawa, która tutaj dotyczyła naszych dwóch 

samorządów, także naprawdę jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i życzę Państwu owocnych 

obrad i samych dobrych decyzji.  

Przewodnicząca Rady - dziękuję bardzo. Ja poproszę pana sołtysa, ponieważ chciałby zadać pytanie. 

Sołtys wsi Kiełbaski - korzystając z okazji, że Pan Starosta zaszczycił nas tu, jestem sołtysem wsi 

Kiełbaski. Złożyłem, nie był Pan, Pani Starościna podanie o wywłaszczenie drogi. Tam droga 

powiatowa i dwie osoby się rzekły bezinteresownie i droga idzie przez ich działki i muszę z tego 

jeszcze podatek płacić i nie zostało to już dwa lata załatwione pozytywnie. Pani Starościna, ja żadnego 

pisma jako sołtys nie dostałem, miałem dostać, podobno ci ludzie dostali, jako sołtys nie wiem na 

czym stoję. No, a 40 lat droga jest zrobiona, a ludzie mają problemy z tym, dziękuję bardzo.  

Przewodnicząca Rady - dziękuję, proszę Pana Wójta zabranie głosu.  

Wójt Gminy - dziękuję Panie Starosto, że Pan nas zaszczycił, tylko ubolewam nad jednym, że nie 

będzie Pan z nami do końca, bo też dobrze posłuchać o wszystkich sprawach bieżących jakie się dzieją 

w Gminie, akurat Pani Przewodnicząca zmieniła ok, ale wracając do drogi, to też mówiłem na sesji, 

pani skarbnik jeszcze i poprzednia ja tym ludziom, którzy mają zajęte swoje działki w Kiełbaskach 

umarzam co roku podatek.  

Przewodnicząca Rady - dziękuję bardzo, jeżeli chodzi o drogę,  

Wójt Gminy – proszę Pana ja mówię, co robię i jak pomagam dla ludzi nie. 

Przewodnicząca Rady - dziękuję, proszę bardzo o pięć minut przerwy.  

PRZERWA 

PO PRZERWIE 

Punkt 6 Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stara Kornica w 2020 r. 

Przewodnicząca Rady – wznawiam dzisiejsze obrady i przechodzimy do analizy stanu bezpieczeństwa 

na terenie Gminy Stara Kornica. Dokumenty zostały Państwu przedstawione, czy ktoś ma pytania 

odnośnie analizy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stara Kornica? 

Przewodnicząca Rady przedstawiła analizę stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stara Kornica. 

Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stara Kornica stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady – czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania odnośnie tej analizy. Jeżeli nie to 

przejdziemy do kolejnego punktu. 



Punkt 7. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Stara Kornica z realizacji zadań z 

zakresu wspierania rodziny w 2020 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań. 

Przewodnicząca Rady - ponieważ te sprawozdanie jest dość obszerne, czy mam je odczytać. Czy ktoś 

ma jakieś pytania odnośnie tego sprawozdania? Nie ma pytań.  W takim razie przejdziemy do 

kolejnego punktu. 

Punkt 8. Raport Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej 

Kornicy z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kornica w 2020 r. 

Przewodnicząca Rady - czy ktoś Państwa Radnych  ma jakieś pytania odnośnie raportu Pani 

Kierownik? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do kolejnego punktu, przejmujemy ten raport.  

Punkt 9. Informacja o formach i zakresie pomocy na rzecz osób 

niepełnosprawnych i starszych w Gminie Stara Kornica.  

Przewodnicząca Rady - tą informację również Państwo Radni otrzymali czy są jakieś pytania odnośnie 

tej informacji? Jeżeli nie ma, to przejdziemy do kolejnej informacji. 

Punkt 10. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej. 

Przewodnicząca Rady - jest dość obszerna analiza, z której tak jak rozmawialiśmy wcześniej, wynika, 

że no niestety, ale nasze społeczeństwo starzeje się, a dzieci jest coraz mniej, więc ten niż 

demograficzny niestety, ale nas dotyka. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś pytania odnośnie tego 

programu, tego projektu? Nie widzę żadnych pytań, więc przejdźmy do sprawozdania z działalności 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Stara Kornica za 2020 r. oraz potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej.  

Punkt 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Starej Kornicy za 2020 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.  

Przewodnicząca Rady - również te materiały zostały Państwu Radnym wcześniej dostarczone, czy są 

jakieś uwagi odnośnie tego programu, bądź też jakieś sugestie. Nie ma, w takim razie przejdziemy do 

kolejnego punktu.  

Punkt 12. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stara 

Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. 

Przewodnicząca Rady - sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Stara 

Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania 

odnośnie tego sprawozdania? Państwo Radni nie mają, chociaż ja mam jedno pytanie zaraz zadam. A 

tutaj pytanie mieszkańca. Proszę bardzo, proszę o zabranie głosu.  



Prezes Stowarzyszenia Park Wólka Nosowska – proszę Państwa, Szanowni Radni, Panie Wójcie, Pani 

Przewodnicząca. We wstępie naszego programu współpracy między organizacjami, a Gminą jest 

napisane tak „Obszar aktywności jako organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego odzwierciedla potrzeby społeczności lokalnej, a 

utworzony program umożliwi rozwinięcie zakresu działań organizacji, zapewnił wsparcie, które jest 

podstawą do realizacji podejmowanych działań, przyczyni się do ich poprawy jakości życia 

mieszkańców Gminy Stara Kornica oraz do lepszego rozpoznawania, zaspokajania potrzeb 

społecznych mieszkańców”. Proszę Państwa, ja bym chciał, żeby ten program był realizowany. Ten 

program, przykro mi zauważyć nie jest w ogóle realizowany, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze 

Stowarzyszenie, bo na przykład gdzie jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez 

aktywizację społeczności lokalnych? My jako liderzy organizacji staramy się aktywizować nasze 

społeczeństwa, naszych mieszkańców, naszych wsi, ale niestety wsparcia ze strony Gminy w tym nie 

ma. Jeszcze niedawno, parę lat temu owszem, był konkurs, była dotacja na prowadzenie świetlic. 

Można było cokolwiek robić, odkąd zawieszono ten program, nie ten program, tylko zawieszono 

dotowanie, no nie ma tej współpracy. Tworzycie Państwo program w listopadzie, potem przyjmujecie 

sprawozdanie, właśnie teraz w maju. Może Pan Wójt odczyta to sprawozdanie, co Pan Wójt zrobił, 

jeżeli chodzi o współpracę z tymi stowarzyszeniami, z nami, no, bo ja nic takiego nie zauważyłem 

naprawdę. I jeszcze jedno, proszę Państwa, mało tego, ten program właśnie w ciągu ostatnich kilku 

miesięcy został wręcz, jego postanowienia są złamane w kilku punktach. Już powiem w którym, jest 

napisane w rozdziale piątym formy współpracy jest ten punkt 1, podpunkt e utrzymanie przez Gminę 

od domeny, organizacje pozarządowe. Państwo wiecie poddomena, taka zakładka na stronie 

internetowej, która dotyczy konkretnie organizacji pozarządowych, gdzie zamieszczane są informacje 

związane z tym sektorem, między innymi o bieżących konkursach na dotacje, formularze, wzory 

wniosków, sprawozdania, informacje na ten temat. Ta zakładka została zlikwidowana i to jest 

ewenement proszę Państwa, w każdej gminie takie zakładki, organizacje pozarządowe funkcjonują, 

ludzie wchodzą i patrzą, jakie są stowarzyszenia, co robią, jak się organizują. Tutaj nie ma, niedawno 

było, no niestety Pan Wójt aktualizował stronę, być może potrzeba była taka, ale nie uwzględnił tej 

zakładki, nie zaktualizował, nie ma tego. W proteście oczywiście na naszej stronie również pozostało 

logo Gminy, ale niestety jest zablokowane dlatego, że gmina nie realizuje tego. Jeżeli zostanie 

odblokowana, to my też odblokujemy ze swojej strony także. Właśnie i tutaj jest jeszcze podpunkt g, 

umieszczenie na stronie internetowej gminy odnośnika linku do strony internetowej organizacji 

pozarządowej. No my jesteśmy jako jedyna organizacja w naszej Gminie, która posiada stronę 

internetową i komunikujemy się z społeczeństwem poprzez tą stronę. I ten link również został zdjęty 

ze strony internetowej naszej gminy. Czy tak powinno wyglądać współpraca między organizacjami, a 

gminą? No nie wiem, no chyba że Pan Wójt ma jakieś swoje organizacje, które mu zaśpiewają i te 

wspiera. Dla nas nie niestety nie ma takiego wsparcia. No nie wiem niech Pan Wójt powie na przykład 

ile tutaj, bo ja widzę, że na przykład w rozdziale 9 jest napisane, że planowana wysokość środków na 

realizację zadań jest około 20.000,00 zł. Już biorąc pod uwagę, że jest trudna sytuacja finansowa, jest 

tylko Covid i tak dalej, no to można by to obniżyć. No jakoś, ale coś powinno jednak być, niech Pan 

Wójt powie jaka liczba ofert złożonych przez organizacje wpłynęła do gminy, ile tych organizacji 

zawarło umowy na temat jakiś realizacji, jakichś tam działań, które mogłyby realizować dla 

społeczeństwa prowadzenie świetlic, prowadzenie zajęć. Niech pan Wójt powie co takiego robiliście 

Państwo jako Gmina, żeby współpracować z tym organizacjami, bo my, żeby złożyć jakiś dokument o 

dotacje, to musi być konkurs ogłoszony, prawda? Tak to wygląda, dopiero wtedy możemy złożyć 

ewentualnie o realizację tego konkursu. Tak to było praktykowane przedtem, dobrych parę lat temu. 



6,7 lat temu, wtedy jeszcze był konkurs ogłaszany organizacji i wtedy można było. My składaliśmy na 

takie konkursy, składaliśmy takie dokumenty o realizację zadań. Nie wiem jak inne organizacje i 

właśnie zmierzając już tak do końca. No nie uważam, że ten program jest realizowany. No i to 

przyjęcie sprawozdania z realizacji tego programu dzisiaj, to wydaje mi się bezcelowe. Zresztą jeden 

taki ważny punkt proszę Państwa, gdzie jest dzisiaj Stowarzyszenie „Kreda”? Tak bardzo znane tu w 

Gminie funkcjonowało, działało, gdzie ono dzisiaj się podziało. Dlaczego liderzy tego Stowarzyszenia 

już nie funkcjonują? Niestety, liderom w tej Gminie podcina się skrzydła. Liderom organizacji nie 

pomaga się, a wręcz się utrudnia, no nie może być taki zamordyzm. Stowarzyszenie działają na rzecz 

ludności. Stowarzyszenia, organizacje, koło gospodyń działają na rzecz wszystkich mieszkańców i chcą 

dobra tego społeczeństwa. Dlaczego ci liderzy są liderami? No ktoś musiał podjąć wyzwanie, żeby 

stworzyć Stowarzyszenie, żeby stworzyć koło gospodyń. Ktoś musiał podjąć takie wyzwanie. Najlepiej 

to by było, żeby takich rzeczy nie było. Tak wtedy nie trzeba było nic dotować. Nie trzeba byłoby się z 

nim dogadywać, jak to kiedyś słyszałem, jak zakładam Stowarzyszenie, że no sam fakt, że zgodzono 

się na założenie stowarzyszenia ze strony gminy, to już jest forma współpracy. No to jest podejście 

naprawdę staro komunistyczne jeszcze z Gomułki chyba wzięte, bo no nie wiem skąd. No tak wygląda 

dzisiaj program współpracy? Ja nie wiem jak przyjmiecie to sprawozdanie nie wiem, chciałbym 

posłuchać, co takiego Wójt Gminy zrobił dla stowarzyszeń. Dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca Rady - dziękuję, proszę Pana Wójta o ustosunkowane się.  

Wójt Gminy - Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, tak były realizowane zgodnie z prawem przez 

ileś lat temu, 5, 6 wsparcia stowarzyszeń. Na dzień dzisiejszy taka rzecz, wójt nie realizował, bo nie 

miał na to podstawy prawnej. Żeby ogłosić konkurs, to trzeba mieć określone zapisy w budżecie. 

Pomoc, że tak powiem dla stowarzyszenia, jeżeli chodzi o stronę, ja nie broniłem, inaczej nie 

rzucałem logo, tak jak nie rzucam innej. Prawdopodobnie przy modernizacji, bo ludzie zgłaszali nie 

ma na bieżąco i innych wcześniejszych, także sprawdzę zobaczę i na pewno się pojawi.  

Prezes Stowarzyszenia „Park” Wólka Nosowska – przepraszam, na bieżąco bo potem zapomnę.  

Wójt Gminy - są określone procedury, były robione, też było wykonane, bo wie Pan dokładnie, że 

przychodził Pan z pracownikami, z pracownicą ustalaliście, potem przedkładaliście mi sposób, formę 

rozliczenie. Ja to wszystko pamiętam i to było robione. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie, jeżeli nie 

ma na stronie, to będzie wprowadzone. Dziękuję.  

Prezes Stowarzyszenia „Park” Wólka Nosowska – Panie Wójcie, ten fakt o zdjęciu zakładki 

organizacji pozarządowej i linku z naszej strony nastąpił w styczniu albo lutym tego roku. Ja 

bezpośrednio po tym fakcie interweniowałem u pracowników. Zresztą sam Pan do mnie zadzwonił w 

związku z tym. Więc rozmawialiśmy o tym, Pan mówi, że strona jest aktualizowana, jest maj. 

Aktualizacja zakładki trwa parę sekund. A jeżeli Pan nie wierzy, to zapyta Pan swojego informatyka ile 

trwa aktualizacja strony jednej, na przykład jakiegoś tam działania? Przecież wstawienie informacji o 

tym, że jest sesja w czwartek, zajęło Państwu dosłownie parę minut. Od lutego nie może Pan wstawić 

zakładki organizacje pozarządowe na stronę, więc nie, to jest Panie Wójcie celowe działanie. Ja 

rozumiem, że na naszej stronie znajdzie Pan również krytyczne do siebie artykuły, ale no to niech Pan 

działa tak żeby nie było tych krytycznych artykułów w stosunku do siebie, a nie są one z niczego, jakiś 

osobisty złośliwości, tylko z tego jak Pan działa. No niestety taka jest prawda. Przykładem jest ta 

nieszczęsna kosiarka Wólce Nosowskiej. Czy do tego musiało dojść, żeby na naszej stronie pojawiły 

się artykuły, które po tym czytają mieszkańcy i śmieją z tego i mówią jak to jest, wasza kosiarka, wasz 



fundusz sołecki wójt nie chce wam oddać kosiarki. No to przez takie absurdy doprowadzamy do 

takich sytuacji, no jak to wychodzi? No przecież to jest nienormalne, więc dobrze jeżeli pan deklaruje 

w tym momencie, że wróci ta zakładka na stronę internetową gminy i link do naszej strony, tak Panie 

Wójcie? Deklaruje Pan, że to wróci rozumiem. Pan przed chwilą to powiedział, w porządku. Nie musi 

Pan dzwonić, wystarczy że się pojawi. Ja w tym momencie, gdzie się pojawi na stronie gminy również 

odblokuje link do strony Gminy Kornica. Nich Pan też wie, że przez naszą stronę również wchodzą na 

stronę Gminy, bo wchodzącą przez nas nośnik łatwiej jest trafić.  

Przewodnicząca Rady - do kwestii odnośnie sprawozdania. Jeszcze jakieś ma Pan pytania?  

Prezes Stowarzyszenia „Park” Wólka Nosowska – nie, to ja dziękuję.  

Przewodnicząca Rady - jeżeli mogę, to ja bym chciała zadać pytanie, tu Pan Wójt przed chwilą 

powiedział, że nie ma budżecie uwzględnionych finansów na stowarzyszenia? To mam pytanie inne, 

to w jaki sposób budżecie są uwzględnione wydatki na nasze, że tak powiem imprezy organizacji oraz 

to tak, jak mamy udział w konkursach, olimpiadach i tak dalej. Ja rozumiem te promocje, tak? Dobrze, 

to moje kolejne pytanie, czy w kolejnym budżecie będziemy mieć wydzielony dział stowarzyszenia? 

Jeżeli tak, to czy będzie ogłoszony konkurs?  

Wójt Gminy – z terenu gminy i wtedy osoba, podmiot który uzyska najlepszą punktację,  podpiszę z 

gminą umowę na przeprowadzenie właśnie tych działań związanych z Regulaminem. 

Przewodnicząca Rady -  tak, to moje kolejne pytanie, ponieważ Pan wnioskował do nas jako Radnych 

te ostatnie zapytanie odnośnie uwzględnienie budżecie z naszych wydatków na  zespoły. Czy to są 

pieniądze z promocji?  

Wójt Gminy – to Skarbnik poproszę, z życia kulturalnego prawdopodobnie. Budżet jest podzielony na 

różne rzeczy i wymaga zapisania. Ja robiłem, proszę Państwa przez 4, 5 lat. To było robione, 

wydawaliśmy grube setki tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o kosiarkę, była zgłoszona. Łącznie z zespołami, 

z plastyką, z Kazimierzowem, w Koszelówce przyjeżdżali co tydzień fachowcy, artyści, nie wiem jaka 

była specjalność.  

Przewodnicząca Rady - dostaliśmy ze sprawozdania z GOPS-u, które finansował niektóre z działań.  

Wójt Gminy  - GOPS to jest z innych środków, a jeżeli chodzi o kosiarkę uważałem ze względu na to, 

że dochody spadają, a wydatki nam rosną. Tak jak napisałem zepsuły się 4 pompy, które trzeba 

wywieźć do naprawy, bo oczyszczalnia ma działać, to jest 20.000,00 zł. Podjąłem natychmiastową 

decyzję, kazałem kupić kosiarkę, bo kosiarkę, która przyszła tutaj kosić w parku niestety, ale już nie 

kości, wyłącza się, trudno zapalić i nie patrząc na to, że ja prosiłem, że wykoszę u siebie i będziecie 

sobie kosić 2 tygodnie. Podjąłem decyzję, wydaje kolejne pieniądze. Na zespoły zgłaszam, na kosiarkę 

i na pompy, oczyszczalnie w przepompowniach.  To są wydatki nie 100,00 zł czy 20 zł, tylko dziesiątki 

tysięcy.  

Przewodnicząca Rady – czy Pan Prezes ma jakieś pytanie jeszcze?  

Prezes Stowarzyszenia „Park” Wólka Nosowska - tak. Mówi Pan, że nie ma środków w budżecie, 

przecież tworząc program współpracy, Panie Wójcie jest rozdział dziewiąty i zapis planowana 

wysokość środków na realizację zadań publicznych określonych w rozdziale szóstym wynosi 

20.000,00 zł. Jeżeli Pan to zamieszcza programie współpracy, to musi Pan to ująć w budżecie? 

Przecież nie da się inaczej, to jest prosta sprawa. Skoro są te pieniądze, to jak to tak można? No nie 



wiem, przecież każdy z nas rozumie takie sprawy chyba, prawda? To jest program współpracy 2017 

roku, ale wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że mimo, że gmina ma obowiązek zamieszczenia 

programu na stronie internetowej, tego nigdzie nie znalazłem na stronie internetowej u was, nie ma 

2017 roku sobie wydrukowałem. Zresztą podejrzewam, że jest powielany z roku na rok, więc jest taki 

sam w tym roku bieżącym, ale to nie znaczy, że ten program, ma nie wisieć na stronie internetowej 

gminy. On ma być zamieszczony do wglądu, do czytania, do zapoznania się przez mieszkańców 

organizacje. Nie ma go na naszej stronie internetowej. Ja nie wiem, panie wójcie. Nasza strona 

internetowa jest słabo zrobiona ze względu na to na przeglądanie i ludzie się skarżą, że tam nic nie 

można wyczytać na tej stronie internetowej. Nie wiem, nic nie można znaleźć. Może nad tym 

popracujcie, bo naprawdę, więcej informacji, więcej do ludzi, więcej to do mieszkańców. Nie ma tam 

nic.  

Wójt Gminy - nie znam się na informatyce. Jak trzeba, to ja sobie wchodzę, znajdę informację 

historyczne. 

Prezes Stowarzyszenia „Park” Wólka Nosowska -  to proszę mi znaleźć 2020 roku uchwalony 

program współpracy między nami, bo ja nie widzę.  

Wójt Gminy - mam ileś tam spraw służbowy, poproszę o sprawdzenie, kiedy może zamieszczony, czy 

jest. 

Prezes Stowarzyszenia „Park” Wólka Nosowska - nie ma, a jest to obowiązek gminy Panie Wójcie, 

dziękuję. 

Przewodnicząca Rady – proszę Pana Radnego o zabranie głosu.  

Radny Ignacy Janczuk - do Pana Wójta w takiej sprawie, bo tak jak tu kolega wspomniał, współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, praktycznie nie ma. To co jest napisane, ten program, to jest taka 

fikcja, po prostu. I nie wiem, jest mi bardzo smutno, bo patrząc na nasze tam miejscowości wszystkie, 

widać jak pod względem takiej integracji, współpracy mieszkańców, rozwoju kulturalnego, nasze 

miejscowości umierają, umierają po prostu aż strach na to patrzeć, ale to jest tylko i wyłącznie wina 

gminy i Pana Wójta, bo nie chce współpracować z nikim, a ludzie potrzebują. My jako Stowarzyszenie 

mamy swoje składki i coś tam próbujemy robić za własne, a żeby się doprosić tutaj Pana Wójta o 

jakieś pieniądze, już się nie mówi o jakąś współpracę taką. Jakby chociaż tutaj wspomniana, że tutaj 

tam Stowarzyszenie i mieszkańcy, które Pan Prezes jak my dbamy o ten swój obiekt, pielęgnujemy, 

kosimy, co możemy to remontujemy. To co było lat 15, a jest teraz zrobiliśmy z ruiny piękny obiekt, 

własną pracą my poświęcamy tutaj jako mieszkańcy, jako Stowarzyszenie. Po kilka dni w roku albo 

kilkanaście, żeby ten obiekt był zadbany i wyglądał i my robimy to bezpłatnie. Jeszcze nie możemy się 

doprosić, nawet jak chodzi o tą kosiarką. Ona jeszcze wróci, bo doskonale wiecie, że ten cyrk nie 

może trwać w nieskończoność. Ja na przykład nie przyjmuje tego sprawozdania, bo mówię, nasze 

miejscowości umierają, a gmina sobie nie robi z tego nic. I to jest żadnej działalności ani sportowe, nic 

absolutnie. Nawet jeszcze wspomnę ten dom kultury, który mieliśmy. Jest wyremontowany 3 lata, 

tam nic się nie dzieje. Ja wiem, że Pan Wójt zaraz powie, że jest Covid. Ale to też można działać i w 

COVI-dzie, ale miejmy nadzieje że on minie i my nie mamy ośrodka kultury gminnego żadnego. Ten 

program to jest jedna wielka fikcja i tej współpracy nie ma i jak tutaj było celnie niezauważone te 

organizacje się wycofują, wyrejestrowują. No bo jak można coś robić bez pieniędzy? No nie da się po 

prostu. A gmina nie wspiera w ogóle, dziękuję.  



Wójt Gminy – 18 świetlic małych, dużych. Środki były przekazywane, były załatwiane z różnych 

dotacji po 10.000,00 zł po 50.000,00 zł. Ostatnio w Wólce Gmina dołożyła, wyremontowała cały 

obiekt na górze przy wsparciu środków zewnętrznych po takiej starszej emerytce. 

Radny Ignacy Janczuk -  to co mówiłem zawsze, dzięki funduszowi sołeckiemu coś nie coś się dzieje. 

Tylko i wyłącznie fundusz sołecki, którego nie ma prawa Pan zablokować. Wszystkie remonty były 

robione z funduszu sołeckiego.  

Przewodnicząca Rady - jeżeli chodzi o to sprawowanie, czy Pan Wójt ma jakieś pytanie? 

Wójt Gminy - nie mam, tylko nieprawda co Pan mówi? Przyniosę dokument i powiem, jaki był udział 

środków zewnętrznych, a ile było z funduszu sołeckiego. 

Przewodnicząca Rady – czy Państwo Radni mają jakieś pytania odnośnie programu realizacji 

współpracy Gminy Stara Kornica z organizacjami pozarządowymi.  

Prezes Stowarzyszenia „Park” Wólka Nosowska -  liczba ofert złożonych przez organizacje. Liczbę 

organizacji pozarządowych, które zawarły umowę z gminą, na przykład na jakieś do prowadzenia 

jakiegoś działania, liczbę organizacji, którym zlecona prowadzenie działań.  

Wójt Gminy – z tego co wiem, nie były zabezpieczone pieniądze, bo nie było ogłoszonego konkursu. 

Nie podpisywałem naboru na dofinansowanie stowarzyszeń?  

Przewodnicząca Rady - podsumowując, mając pięć organizacji, które są zalegalizowane, tak to trzeba 

nazwać, które mogą się ubiegać o dotację nie tylko z gminy, ale również innych instytucji. Do 

organizacji pozarządowych, które są zarejestrowane w Gminie Stara Kornica i które działają na 

prawach organizacji pozarządowych, to jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska, 

Stowarzyszenie Kreda Stara Kornica, KGW Nowa Kornica, KGW Stara Kornica oraz Grupa AA w Starej 

Kornicy, gdzie są spotkania tych osób.  

Wójt Gminy – sobota czy piątek spotkają się mieszkańcy. Jeżeli Pan tak mówi, bo ja nawet 

pomagałem, ile Pan złoży wnioski na różne drobne pieniądze po 10.000,00 zł, po 20.000,00 zł, bo 

takie są czasami dla Stowarzyszeń.  

Przewodnicząca Rady - Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o finanse stowarzyszeń, to jest zupełnie 

odrębna sytuacja. Każde Stowarzyszenie przedstawia sprawozdanie finansowe i nie wchodźmy to. 

Sami sobie na koniec powinniście sprawozdanie finansowe przedstawić. No właśnie, także ja to nie 

wchodzę. Jeżeli nie było konkursu zgłoszonego nie macie takiego zobowiązania do przedstawienie go 

Gminie Stara Kornica. Jeżeli nie braliście udziału w żadnych konkursach i nie macie żadnych dotacji 

celowych z Gminy, czy ktoś jeszcze z Państwa Radnych ma jakieś uwagi co do tego sprawozdania? 

Jeżeli nie, to przejdziemy do kolejnego punktu, do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stara Kornica na lata 2001 - 2023. Czy Państwo 

Radni zapoznali się z tym projektem?  

Punkt 13. Podjęcie uchwał w sprawie 

1. przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Stara Kornica na lata 2021-2023, 



Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXVI/226/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Stara Kornica na lata 2001 – 2023. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 15 radnych 

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

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXXVI/226/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stara 

Kornica na lata 2001 – 2023. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

2. Uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 

2021 r.” 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXVI/227/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

20 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w   2021 r.” 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 15 radnych 

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

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXXVI/227/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 2021 r.” 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3. Ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Stara Kornica w zakresie najmu 

lokali użytkowych  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXVI/228/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

20 maja 2021 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Stara Kornica w zakresie najmu 

lokali użytkowych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 15 radnych 

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

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXXVI/228/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Stara Kornica w zakresie najmu lokali 

użytkowych. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 



4. Uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy na  lata 2021-2026” 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXVI/229/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

20 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy na  lata 2021-2026”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Marek Michaluk – w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Stara Kornica dlaczego nic nie jest wspominane na temat Szkoły Podstawowej w  Koszelówce? 

Budynku Szkoły Podstawowej w Koszelówce. Dlaczego nie mamy nic na ten temat?  

Wójt Gminy - program mieszkaniowy nie zakłada, że będą tam mieszkania, tylko tak, jak Pan zgłaszał 

ta część w  prognozie Państwa i w pragnieniach jest, żeby została świetlicą wiejską.  

Radny Marek Michalik - no taki zamiar, żeby część szkoły przeznaczyć na świetlicę wiejską,  drugą 

część można by było zagospodarować na przykład na mieszkania.  

Przewodnicząca Rady - proszę Pana Jóźwiuka o zabranie głosu.  

Radny Mateusz Jóźwiuk - mamy tutaj też skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stara Kornica wchodzi 

15 lokali mieszkalnych. Mieliśmy ostatnio przypadek tej sprawy sądowej i mamy 15 lokali 

mieszkalnych, gdzie tak naprawdę nie mamy ich, no mamy w użytkowaniu niektóre, niektóre w ogóle 

nie są do użytku. Cztery lokale w budynkach byłych szkół, gdzie one w ogóle nie są do użytku, tylko są 

bo są. Nie wiem czy jest sens wpisywanie czegoś takiego, że mamy, a jeżeli przychodzi co do czego, to 

my w ogóle nie mamy.  

Wójt Gminy - jest to pozostałość, tak jest zapisane w ewidencji środków trwałych, że tam są dwa 

mieszkania, tak jest w nazwie. Tak jest Kobylanach, tak jak w Szpakach i Pani Skarbnik i ja 

wykonujemy zapisy księgowe tak jak jest w rejestrze gruntów i w ewidencji nieruchomości.  

Radny Ignacy Janczuk - te mieszkania mamy i musimy też wrócić do tak jak rozmawialiśmy do tej 

sprawy, do której zwrócił się do nas sąd. Uważam, że musimy jakąś tam decyzję podjąć, bo to jest 

wiedza powszechnie dostępna, bo nie możemy wystąpić do sądu, że my nie mamy lokali, a w 

rzeczywistości lokale są. Musimy się głęboko zastanowić i musimy tą decyzję, podjąć w miarę szybko, 

ponieważ to jest instytucja, która nie pozwoli się kołować i musimy jak najszybciej tego tematu 

wrócić.  

Wójt Gminy - proponuję przejść do meritum, bo ustalacie Państwo regulamin zasobów 

mieszkaniowych to jest wszystko wiadome. Bo ja już nie raz Państwu mówiłem, jakie obiekty są w 

statusie mieszkalnym, jaki jest ich stan i tak dalej. Oczywiście trzeba się nad nimi pochylić. Dostaliście 

Państwo informacje, wykaz nieruchomości w gminie, które trzeba zagospodarować w różnej formie, 

czy przeznaczyć na to innego, czy sprzedać, czy w inny sposób zagospodarować? 

Przewodnicząca Rady - ja mam jeszcze jedno pytanie, bo tutaj taką nieścisłość zauważyłam, w 

punkcie trzecim planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach,  zasady sprzedaży lokali 

mieszkaniowych określone będą podejmowane każdorazowo przy sprzedaży uchwałą Rady Gminy 

Stara Kornica i dalej w latach 2022 – 2026 planowana jest sprzedaż byłej szkoły podstawowej, jakiej? 

Wójt Gminy – w Czeberakach.  



Przewodnicząca Rady - czy ktoś jeszcze z Państwa Radnych ma pytania?  

Wójt Gminy - mamy mieszkania zamieszkałe w Kobylanach, tak zwane te segmenty, ale to też nie w 

100%, mamy zamieszkały cały ośrodek zdrowia i mamy zamieszkałą lecznicę w połowie, resztę 

pozostałe są mieszkania jako tytuł nieruchomości, ale nie są zamieszkałe. Osoby, z którymi podpisuje 

umowę, jest zapisane, że ponoszą koszty bieżącego utrzymania. Też naprawa bieżąca, ja to uważam, 

gniazdko, przełącznik. 

Przewodnicząca Rady - czy Państwo Radni mają jakieś pytania? Jeżeli nie, to przejdziemy do 

głosowania powyższej uchwały.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 15 radnych 

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

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXXVI/229/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy na  lata 2021-2026”. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 

2021 - 2036 

Przewodnicząca Rady - zanim przegłosujemy, proszę o zabranie głosu Panią Skarbnik.  

Radny Ignacy Janczuk - jeśli chodzi o uchwałę wieloletnią i budżet naszej Gminy. Na Komisji 

chcieliśmy przedstawić i wytłumaczyć, że do momentu, kiedy nie zostaną ogłoszone przetargi na 

nasze strategiczne inwestycje jak na SUW Wólka Nosowska i remont szkoły, nie powinniśmy 

wprowadzać dodatkowych zadań żadnych z tego względu, że nie wiemy, jak się potoczą te przetargi i 

czy będziemy mieli środki jak tu Pan Wójt cały czas zaznacza, że tych środków nie mamy i uważam, że 

powinniśmy odrzucić te obydwie uchwały w całości i wrócić do nich na następnej Komisji. Możemy 

dzisiaj ją ustalić, gdzie będą wyjęte te wszystkie nowe inwestycje, ponieważ my nie możemy w tej 

chwili rozrzucać tam pieniędzy, ponieważ budżet nie jest w ogóle realizowany. Dopiero po 

rozstrzygnięciu tych przetargów będziemy wiedzieli, czy dysponujemy jeszcze środkami czy nie i 

zwołać tam komisję w najbliższym czasie i wprowadzić tylko te rzeczy niezbędne bez tych ośmiu 

inwestycji, a dopiero zastanowić się w momencie, jak będziemy znali rozstrzygnięcia tych dużych 

przetargów i proszę wszystkich Radnych o przychylenie się do mojej prośby i odrzucenie tych uchwał 

w całości.  

Przewodnicząca Rady – proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu odnośnie uchwały budżetowej na 

2021 r. i wieloletniej prognozy finansowej.  

Skarbnik Gminy – w rozdziale  8101 szkoły podstawowe zostały zmniejszone wydatki o kwotę 

12.745,51 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, to pracownicze programy 

kapitałowe. I one zostały przesunięte na zwiększenie wydatków w rozdziale 80195 o tą samą kwotę, 

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Tam są środki, które są przekazywane na 

rachunek funduszu socjalnego dla emerytów, nauczycieli i pracowników szkół. I te środki zostały w 

mniejszej wysokości zaplanowane i w związku z tym tutaj następuje to zwiększenie. I tutaj właśnie ta 

zmiana też ma odzwierciedlenie w WPF, bo tam wydatki na wynagrodzenia zostały zmniejszone o tą 



kwotę. Dzisiaj została podjęta uchwała o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu łosickiego w 

2022 r. na budowę drogi powiatowej 2047 W Walim- Dubicze – Wólka Nosowska do granicy 

województwa Nosów od km 2+300 do km 5+800, w związku z tym to nasze wydatki, które są 

prognozą na 2022 rok na inwestycje to one będą pomniejszone o tą kwotę, która stanowi pomoc 

finansową dla powiatu łosickiego. W tej chwili taka prognoza, jaka jest, a jaka ona będzie, to się okaże 

w przyszłości.  

Przewodnicząca Rady - czy Państwo Radni mają jeszcze jakieś pytania odnośnie tych uchwał? Jeżeli 

nie, to przejdziemy do procedowania uchwały prognozy wieloletniej. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały XXXVI/230/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 

maja 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 15 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:  7 głosów „za”, 7 głosów 

„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” nie podjęto uchwały Nr XXXVI/230/2020 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. 

Przewodnicząca Rady -  więc wniosek został odrzucony. Nie zostaną wprowadzone zmiany w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

6. zmian w budżecie gminy na rok 2021  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXVI/231/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

20 maja 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 15 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 7 głosów „za”, 7 głosów 

„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” nie podjęto uchwały Nr XXXVI/231/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady - i mamy podobną sytuację, więc uchwała została odrzucona. Proszę, Panie 

Wójcie. 

Wójt Gminy - chciałem zgłosić wniosek formalny, przed przystąpieniem do głosowania nad 

uchwałami nie było przedstawione stanowisko Komisji. Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady - dobrze w takim razie wrócimy jeszcze raz do głosowania tych uchwał, proszę 

Pana Przewodniczącego Komisji Budżetowej. 



Wójt Gminy – Pani Przewodnicząca już jest głosowanie zamknięte idziemy do następnego punktu. 

Przewodnicząca Rady - czyli uchwały zostały nie podjęte, dobrze. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję 

bardzo, następnym razem będę miała to na uwadze. W takim razie i tak te uchwały zostały nie 

podjęte dotychczasowy budżet i zmiany budżetowe są takie, jak były do tej pory. 

7. rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 r. o opinię w sprawie 

przeprowadzenia Referendum Ludowego 

Przewodnicząca Rady - proszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie stanowiska. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i petycji przedstawił stanowisko w sprawie petycji z dnia 22 

lutego 2021 r. o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego. 

Petycja z dnia 22 lutego 2021 r. o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego stanowi 

załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXVI/233/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 r. o opinię w sprawie 

przeprowadzenia Referendum Ludowego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 15 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 12 głosów „za”, 2 głosy 

„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę Nr XXXVI/233/2021 Rady Gminy Stara Kornica 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 r. o opinię w sprawie przeprowadzenia 

Referendum Ludowego. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady – proszę Panie Wójcie. 

Wójt Gminy – Pani Przewodnicząca, ja bym chciał wyjść wcześniej, bo brałem przed rozpoczęciem 

sesji szczepionkę drugi raz. Jeżeli będą jakieś wnioski do wójta lub uwagi, to proszę złożyć na piśmie 

do sekretariatu i odpowiemy, albo przedstawimy na następnej sesji. Druga rzecz, ustalałem tutaj w 

przerwie, propozycja wójta jest taka, żeby sesję nadzwyczajną zrobić 27 lub 28, ewentualnie 

ostatecznie 31 maja. Taki wniosek złożę do sekretariatu, dziękuję.   

Przewodnicząca Rady – czy Państwo Sołtysi mają jakieś pytania do Pana Wójta? W takim razie ja 

jeszcze poproszę Pana Wójta o pozostanie do punktu spraw różnych, bo myślę, że to nasze spotkanie 

nie jest po to, żeby wychodzić. Jeżeli można pięć minut jeszcze zająć, na pewno nie będzie to długo i 

przejdziemy do spraw różnych. Przejdziemy do kolejnej uchwały. Poproszę Pana Przewodniczącego o 

odczytanie  stanowiska Komisji.  

8. rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r. o poparcie Rządu 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego 



Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i petycji przedstawił stanowisko w sprawie rozpatrzenia 

petycji z dnia 23 lutego 2021 r. o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Petycja z dnia 22 lutego 2021 r. o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego stanowi 

załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r. o poparcie Rządu 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              w obecności 15 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 14 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę Nr XXXVI/234/2021 Rady Gminy Stara Kornica 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r. o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

9. przystąpienia Gminy Stara Kornica do realizacji Programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego ze 

środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXVI/235/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do realizacji Programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 15 radnych 

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

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXXVI/235/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

10. przystąpienia Gminy Stara Kornica do realizacji Programu „Opieka 

wytchnieniowa” edycja 2021 realizowanego ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXVI/236/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do realizacji Programu „Opieka 



wytchnieniowa” edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              w obecności 15 radnych 

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

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXXVI/236/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” 

edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

11. zmiany uchwały nr XXII/124/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 6 

grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania  

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15943) 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXXVI/237/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

20 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/124/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 6 

grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15943). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 15 radnych 

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

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXXVI/237/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie zmiany uchwały nr XXII/124/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 6 grudnia 2019 

r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 15943). 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 16. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodnicząca Rady – jeżeli można to przejdziemy do spraw różnych i wtedy skonsultujemy to. 

Ponieważ na chwile obecną żadna interpelacja do mnie nie dotarła ominiemy punkt interpelacji i 

zapytania Radnych i przejdziemy sprawy różne i wolne wnioski. Czy któryś z sołtysów chciałby zabrać 

głos? 



Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz - Panie Wójcie, czy Pan pamięta, że do 30 my jako sołtysi i 

społeczność wiejska złożyliśmy fundusze sołeckie, który mamy miesiąc teraz? Maj, koniec maja i co? 

A przecież przez Radę Pan Wójt został zobligowany, że nie może blokować funduszy. Pan sobie 

normalne żarty z nas robi. Mamy pozaczynane inwestycje, wszystko jest rozkopane, a Pan 

jednoosobowo podejmuje decyzje. Niech Pan się wytłumaczy teraz z tego. Ja zamówiłem kosiarkę, 

która kosztowała styczniu 6.500,00 zł. Teraz mamy maj 8.400,00 zł ta kosiarka. Wie Pan ile sołectwa 

tracą na tym? No niech Pan mi odpowie. 

Przewodnicząca Rady - jeżeli można, to proszę o odpowiedź i przejdziemy do kolejnego sołtysa. 

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz - Panie Wójcie, Pan przeznaczył dla Kornicy Starej znowu 

200.000,00 zł na drogi, tak? A Pan wstrzymuje fundusze sołeckie? Ja zgłaszam wniosek formalny 

niech Rada podejmie decyzję, do sądu pójdę jako sołtys. Tak, bo nie może być tak, żeby inwestycja 

została w połowie zrobiona, a Pan Wójt wszystko blokuje. To są żarty, to może sołectwa zlikwidujmy, 

po co te sołectwa? 

Wójt Gminy – czy fundusz sołecki, czy 200.000,00 zł na drogę w Starej Kornicy, czy 170.000,00 zł 

który zgłosiłem do budżetu na wybicie studni głębinowej, to są tylko plany, żeby zrealizować, to 

trzeba jeszcze wyłonić firmę i ogłosić przetarg. 

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz - Panie Wójcie fundusz sołecki jest obligatoryjnie ustalony przez 

Warszawę i Pan sobie żarty robi z nas sołtysów. Niech Rada podejmie decyzje, Rada jest organem 

uchwałodawczym. 

Wójt Gminy – w sytuacji takiej, iż pierwsze półrocze jeżeli chodzi o dochody spadły i spadają. A nie 

zatrzymam wynagrodzenia dla dyrektora, dla nauczycieli i tak dalej i uznałem, że w drugim półroczu 

jak sytuacja będzie się klarować to uruchomię, ale pewnie po tej dzisiaj z Pana dyskusją nie będę 

patrzył na płynność finansową i tak dalej, tylko uruchamiam i zobaczymy.  

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – a wie Pan ile ja jako wioska straciliśmy już, przez takie decyzje 

głupie? Zrobił Pan symulacje kosztów? 50% straciłem już przez pół roku. Bo firmy, teraz zieleń poszła 

w górę. Umowa miała być spisana w lutym, Pan księgowy był, Pan powinien to rozumieć, a Pan to 

robi? Blokuje wszystko i potem się obraża. 

Wójt Gminy - ja się nie obrażam na Pana. Ja też muszę liczyć koszty, bo energię elektryczną płacę 

czynną 900 zł, a opłaty stałe płacę 1.200,00 zł. Ja muszę co miesiąc zapłacić za energię. 

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – jako sołtys też liczy, tam jest społeczność, ona decyduje o tym 

na co ten fundusz idzie? Zamiast wspierać jako gospodarz gminy, to Pan kłody nam pod nogi wali.  

Przewodnicząca Rady - czy ktoś chciałby zabrać głos?  

Sołtys wsi Kobylany Robert Potiopa - chciałbym zapytać jeszcze o drogi w Kobylanach, bo w planie  

jest remont drogi w kierunków Huszlewa, jeszcze droga na Czarnoziem, która jest w stanie takim jak 

była przez wieś. Byli mieszkańcy, ale nie doczekali się. Chciałem zapytać w imieniu i swoim 

oczywiście, dlaczego jest taka decyzja podjęta, że jest robiona ta droga, a nie tak która jest w gorszym 

stanie i z czego są fundusze na tą drogę i z kim było konsultowane, że ta droga, a nie inna? 

Wójt Gminy - droga ta została zgłoszona na kilometrze. Droga została złożona do marszałka w 

ramach funduszu odrolnienia gruntów rolnych. Tam dotacje są w granicach 100.000,00 zł -200.000,00 



zł. Koszty całkowity drogi jest tak, jak w budżecie zapisane 680, a to jest kalkulacja zrobiona w 

grudniu ubiegłego roku. 

Sołtys wsi Kobylany Robert Potiopa - będzie jeszcze większa kwota? 

Wójt Gminy -  Pani Skarbnik wprowadziła, nie wiem czy po tym zamieszaniu wprowadzone, czy nie. 

Na razie jestem zakwalifikowany,  jeszcze nie podpisałem umowy, ale środki dotacyjne przyznane. 

Jeżeli ogłoszę przetarg, zdaje sobie sprawę, bo rozmawiam z ludźmi,  czy na tej drodze za 500, czy za 

600, czy pójdzie za 750, tego nie wiemy. A Panie Robercie była zgłoszona przez Radnego ze względu 

na to, że tam są dziury. Łataliśmy od skrzyżowania na koszt gminy. Trzeba rozważyć do jakiego 

programu wpisać drogę na Czarnoziem, bo teraz że pieniądze dają, ale muszą być określone 

parametry spełnione.  

Sołtys wsi Kobylany Robert Potiopa - ale tej drogi na Czarnoziem nie wpiszemy do programu, bo ona 

nie spełnia warunków żadnych. Więc chyba za te pieniądze, to możemy zrobić bez żadnych 

warunków, żadnych wytycznych.  

Wójt Gminy -  ustalone zostało, że nie ma bicia studni głębinowej. Ja chciałbym tak jak zrobiłem w 

tamtym roku, bo widzę, że chociaż mieliśmy okazję wyłożyć 150 i założyć w Wólce następne i zrobić 

w Wólce do końca i u Pana przez wieś. Panie Robercie moja decyzja, kazałem Skarbnik wprowadzić 

do końca roku, bo płaciliśmy wszystkie rachunki, nie było zaległych zobowiązań i zrobiłem Panu drogę 

za pieniądze gminne, bez czekania na program, bo do żadnego programu ta droga się nie kwalifikuję. 

Sołtys wsi Kobylany Robert Potiopa - to jeszcze wracam do tej drogi przez wieś. Pobocza zostały 

rozsunięte i tak pół roku już leży, należałyby coś z tym zrobić, podsypać pobocza.  

Wójt Gminy -  rozmawiałem z grupą, żeby poszedł tą dużą maszyną, ale tam takie nierówności. 

Pójdzie normalnie małą maszyną i to wszystko, że tak powiem. 

Przewodnicząca Rady - Szanowni Państwo, czy ktoś ma jeszcze z sołtysów pytania? Jeżeli nie, to 

proszę Pana Leszczyńskiego o zabranie głosu.  

Radny Mateusz Leszczyński – mam pytanie odnośnie koszenia trawy przez grupę z gminy, odnośnie 

koszenia pomników. Dlaczego pomniki gminne nie są w ogóle wykoszone? Druga sprawa, Pan mówi 

że spadają dochody w gminie. Od 6 lat zgłaszam problem wodociągów w gminie, gdzie ustalone było 

dawno, że tracimy 500.000,00 zł rocznie i nic z tym nie jest robione, ale cały czas się mówi o 

oszczędnościach, że brakuje pieniędzy na wszystko. Chciałbym zapytać Pana, dlaczego nie jest 

robione nic w tym kierunku, żeby szukać pieniędzy tam gdzie one są.  

Wójt Gminy - jeżeli chodzi o koszenie poboczy, będą koszone na pewno. Pomniki są, jest to sprawa 

prywatnych działek, ale tam gdzie się da wjechać, to na pewno wjadą. Poproszę o odpowiedź 

finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Na co gmina ma obowiązek i prawo wydawać 

środki publiczne, które wpływają do gminy, czy to dotacje, czy to podatki. Ja powiem krótko, ten 

pomnik jest mi bliski sercu, bo mój tato był żołnierzem niezłomnym, wyklętym. Pojechałem sam, 

kosiarką wykosiłem w tym roku. 

Przewodnicząca Rady - proszę o odpowiedź na 2 pytanie odnośnie wody. 

Wójt Gminy -  tak jak było złożone do Pani Przewodniczącej, ostatnio pracownicy policzyli za 2020 r., 

braki zamknęły się na poziomie 20%.  



Radny Mateusz Leszczyński – w jakiej kwocie? 

Przewodnicząca Rady - 20% sumy ogólnej sprzedaży wody  

Wójt Gminy - działania podjęte przez wójta powoli skutkują. Pracownik idzie,  szczytuje wodę i 

dostaje kartkę. Pracownicy w gminie mają kontakt telefoniczny i do każdego zadzwonię po 2, 3 

tygodniach, żeby przypomnieć o podaniu stanu licznika zapłacenia. A kiedyś to nikt tego nie 

analizował i ludzie mieli po 3, 5 lat nie zgłaszane odczyty, a jak zgłaszali to zgłaszali już awarię.  

Radny Krzysztof Gawłowski – z drogą było tak. Jeszcze w kampanii wyborczej ludzie prosili, bym zajął 

się w końcu tą drogą. Cały czas łata tam gmina, ja osobiście łatałem z sąsiadem. Inni  jeszcze łatali i 

także to był priorytet. Wniosek złożyłem na tą drogę w pierwszym roku. W tym roku może doczeka 

się realizacji. W lutym też jest złożone na drogę Czarnoziem o dofinansowanie. Pytasz Robert  

dlaczego? Dlatego, że ludzie tą drogę do mnie zgłaszali, w czasie kampanii wyborczej i później. No i 

teraz tak jak chcieli, zgłosiłem tą drogę.  Było robione skrzyżowanie, osobiście jeździłem, tam jakiś 

kierownik, inżynier budowy na te przełomy i właśnie powiedział koszty w granicach 18.000,00 zł – 

20.000,00 zł, ale to i tak by nic nie dało z tego względu, że nawet pokrycie tyle by kosztowało samo. 

Druga sprawa, że po zrobieniu nawierzchni w obu stron nie byłoby zaczepienia, także tak czy tak, by z 

jednej i drugiej strony był przełomowy, bo są dziury, ale jest tak, że boki są pozapadane. Fizycznie oni 

tego nie zrobili.  

Wójt Gminy – potwierdzam, bo projektanci, zatwierdzałem projekt i kosztorys, mówili, że 

uczestniczył w ustaleniu zakresu. Ja nie uczestniczyłem ani Pani Irena, Pan Krzysztof sam  z nimi 

dyskutował, ustalił jaki zakres ma być prac.  

Radny Mateusz Leszczyński - chciałbym wspomnieć, że na Kolonii Kiełbaski jest droga i wymaga 

generalnego remontu, bo ona jest w stanie opłakanym. Tak samo droga przez Wygnanki przez wieś. 

Niech sołtys z Kiełbasek powie co tam się działo  kilka miesięcy temu, można koła pourywać.  

Wójt Gminy - proszę Państwa, nie bez kozery mówiłem, jeszcze raz przywołam, dałem wykaz dróg 

gminnych, sam jeżdżę często i w jakim stanie, które wymagają natychmiastowych prac. Drogi, które 

ja robię 10 lat, to praktycznie, wie Pan gdzie jest dziura w mojej drodze, w Kazimierzowie. Stąd apel 

mój do Radny, żebyśmy po prostu w pierwszej kolejności robili nasze drogi. Oczywiście dla powiatu 

trzeba pomagać tak, to ja dałem przykład przez 8 lat, tyle już dróg  zrobiliśmy, a nasze stare powiem 

Państwu szczerze. Tak jak było z powiatem, tak u nas trzeba się przyjrzeć jeszcze każdej drodze, jakie 

ma standardy i teraz tak jak Państwo sugerowaliście, czy tam da się złożyć wniosek na drogę, czy to 

są takie drogi, że w tej chwili one się nie kwalifikują na żadną dotacje.  

Pan Gerard Staniszewski - Panie Wójcie 20%, to znaczy, że o 20 ubyło, bo na poprzednim zebraniu 

mówi Pan, że jest około 40. To diametralnie ubyło i można wiedzieć, ile to stanowi te 20%. Tak Pan 

mówił. No właśnie, żebyśmy mieli tą degresję czy progresję, raczej degresję bym wolał, żebyśmy 

wiedzieli ile to jest i drugie pytanie, to czy może w tym piśmie do Pani Przewodniczącej podane są 

jakieś kwoty? Króciutkie pytanie, zbliżają się wakacje, czy można prosić Pana Wójta ustalić jakiś 

harmonogram i miejsce, skąd byśmy mogli pobierać klucz na kort tenisowy i równocześnie do 

stowarzyszenia można jakieś zawody urządzić czy coś,  młodzieży zachęcić. Pan Wójt może by 

wyasygnował statuetkę czy cokolwiek? No skoro ten kort jest fantastycznie odnowiony, to naprawdę 

korzystajmy z niego.  



Przewodnicząca Rady – proszę o odpowiedź odnośnie otwarcia, bo myślę że trzeba będzie  z panią 

dyrektor też chyba.  

Wójt Gminy – wypiszę Państwu jakie mamy drogi wysypane żwirem. Jechałem, wiem jak to wygląda. 

Wszystkie drogi w gminie są dla mieszkańców, tylko bierzmy pod uwagę, jaki mamy stan dróg 

własnych gminy, na które nam nikt nie da środków zewnętrznych? Jeżeli byłaby robiona i pieniądze 

byłyby, to oczywiście w pierwszej kolejności, poreperuję asfaltową.  

Przewodnicząca Rady – czy ktoś jeszcze z zaproszonych gości, jeżeli można, to proszę o ostatnie 

pytanie. 

Prezes Stowarzyszenia „Park” Wólka Nosowska - ja bym chciał zadać pytanie w związku z odpadami, 

czy gmina podjęła jakieś działania dotyczące tego, żeby w końcu wszyscy w tej gminie płacili za 

śmieci, bo jest grupa osób niepłacących, a my ponosimy tego koszty, płacimy drożej przez to, że ktoś 

nie płaci. 

Wójt Gminy - działania cały czas idą, są podpisywane wezwania, decyzje, ludzie przychodzą, 

zgłaszają, dopisywane są kolejne osoby w domach, bo takie mamy informacje, wzywamy. Podjąłem 

taką decyzję, bo od stycznia w miarę to było sensownie, od tego miesiąca maja wszystkie samochody 

są ważone i do odwołania wójta w czerwcu pracownicy będą jechali z każdym samochodem, wezmą 

narzędzia i będą sprawdzać, kto jakie odpady wystawia. Proszę Pana, to przyjdzie Pan powie do 

pracownika i na pewno przyjdzie do mnie i zgłosiły wezwanie o weryfikację, że w tym domu są trzy 

osoby, a zgłoszone dwie. Ja wysłałem pismo, podpisuje swoim imieniem i nazwiskiem.  

Prezes Stowarzyszenia „Park” Wólka Nosowska - ja takie pytanie jeszcze w związku ze świetlicami, 

bo Pan wydał zarządzania w związku z zamknięciem świetlic wiejskich? Nie ma tego na stronie, nikt 

tego nie wie. 

Przewodnicząca Rady – jest informacja na stronie gminy, proszę się zapoznać.  

Wójt Gminy - Panie Andrzeju, tak jak Pan na stronie wrzucił bilans, rachunek za dwa tysiące któryś 

rok, wystawiony w marcu na początku roku. W tamtym tygodniu była informacja ogólna. Darek 

rozwoził, świetlice można używać, tylko Szanowni Państwo patrzcie na te komunikaty rządowe jak to 

się ma.   

Przewodnicząca Rady - ja myślę, że każdy kto organizuje jakąś imprezę na bieżąco śledzi zmiany, 

które rząd wprowadza. Na chwilę obecną informacja odnośnie otwarcia świetlicy jest przez Pana 

Wójta podana na stronie gminy. Proszę Pana Janczuka o zadanie pytania. 

Wójt Gminy - otwieracie Państwo jak trzeba, proszę się zgłaszać do osoby, mamy jeszcze środki do 

dezynfekcji.  

Przewodnicząca Rady - jeżeli ktoś potrzebuje środki dezynfekcyjne, proszę się zgłosić do gminy. Panie 

Radny, proszę. 

Radny Ignacy Janczuk – ja mam pytań bardzo dużo, tylko bym prosił o ten mój wniosek, który 

zgłosiłem, żeby nie zamknąć sesji, żeby to wszystko rozstrzygnąć. A pytań mam bardzo dużo, to może 

później.  

Wójt Gminy – z płatnościami jest nie najgorzej, ale ludzie zapominają. Służby finansowe podpasują i 

zawsze raz na kwartał, czy raz na pół roku były wysyłane upomnienia. Prawdopodobnie teraz 



wysyłamy listem zwykłam, bo list polecony kosztuje 10 zł, jeżeli Państwo uznacie, żeby u nas był ślad, 

mogę wrócić do listu poleconego. Dwa lata temu podjąłem decyzję, że wysyłamy zwykłym listem. Tak 

samo jak przywozi, tak samo ludzie dzwonią, ktoś zostawił telefon w deklaracji o tym, że nie ma 

zapłaconej. Powiedziałem pracownicy, że proszę mi przynieść w najbliższym czasie wszystkie 

zaległości powyżej pół roku. Podejmiemy ze Skarbnik decyzję jak dalej do tych osób dotrzeć i prosić o 

zapłacenie. 

Radny Ignacy Janczuk – mam pytanie do Pana Wójta i dwa wnioski. Proszę na początek, aby gmina 

zakupiła dwa znaki drogowe i ustawiła je przy naszej świetlicy na nowym parkingu. Tam mieszkańcy 

zrobili sobie parking dla ciężarówek i jest mi bardzo smutno, że na parkingu, który jest przystosowany 

dla osobówek stoją ciężarówki. Proszę, żeby był znak zakaz wjazdu dla ciężarówek, a drugi parking dla 

samochodów do 3,5 t, ustawiony bezpośrednio na parkingu. Proszę skontaktować się z tym 

Państwem i porozmawiać, aby ten parking został naprawiony. Są tam wyłamane krawężniki i jest 

rozlany olej. Uważam, że to powinno być usunięte, bo nie po to mieszkańcy i ja się staraliśmy przez 

tyle lat o parking, żeby było można postawić samochody, ci co będą korzystać ze świetlicy, żeby teraz 

się stał parkingiem dla ciężarówek. Proszę jak najszybciej ustawić takie znaki i wprowadzić zakaz 

parkowania dla ciężarówek. Na początku myślałem, że jest to raz na jakiś czas, a stał się stałym 

parkingiem. Proszę o zajecie się tą sprawą.  Prosiłem ze trzy miesiące temu, trudno mi sięgnąć 

pamięcią o przedstawienie wydatków z działu promocja gminy w 2020 r. Pan publicznie powiedział, 

że przekaże Pan to Radzie, do dnia dzisiejszego te dokumenty nie zostały przekazane, ja ponawiam 

swój wniosek, proszę o natychmiastowe przedstawienie i przesłanie dla wszystkich radnych 

wydatków związanych z promocją gminy w 2020 r.  i w 21 do dnia dzisiejszego. Łącznie na co poszły i 

komu, jakie kwoty pieniędzy. Proszę o niezwłoczne przekazanie tego Radzie. Chciałbym zapytać czy 

PSZOK funkcjonuje i w jakich godzinach. Czy jest to ogłoszone, czy jest to wywieszone, czy mieszkańcy 

mogą dostarczać swoje odpady.  

Przewodnicząca Rady – mam jedną uwagę, w materiałach które Państwo dostali jest rozliczenie 

odnośnie wydatków na promocję jednostki samorządu terytorialnego z 2020 r., to Państwo 

dostaliście. Jeżeli chodzi o PSZOK, to również jest informacja na stronie gminy, że jest czynny.  

Wójt Gminy – zachęcam Państwa Radnych do czytania materiałów, które wysyłamy. Dużo tych 

materiałów, a potem będzie zbędna dyskusja na sesji. Promocja była wysłana, tak jak powiedziała 

Pani Przewodnicząca. PSZOK jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w 

sobotę od 8:00 do 14:00, takie komunikaty kazałem wydać i zamieścić na stronie, jak trzeba 

rozwieziemy po sołtysach i na tablicach ogłoszeń. Były takie sytuacje, że kilka dużych samochodów, 

tirów jedzie, waży się. Mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia, do wagi trzeba zrobić na zewnątrz 

wyświetlacz wagowy. Samochody, które jeżdżą mieszczą się, tiry pełne nie jeżdżą po krawężnikach i 

po trawnikach. 

Radny Piotr Kiryluk – chciałbym się ustosunkować odnośnie tych odpadów. Jako sołtys miałem 

informację, że mieszkańcy mają zaległości i to tacy, którzy płacą systematycznie, więc pokusiłem się 

na przykładzie jednego z mieszkańców i mogę powiedzieć, że to jest wina po stronie urzędników, 

ponieważ zaległość w 2018 r., któryś tam kwartał, dostał wezwanie 81,00 zł plus 16,00 zł odsetek i się 

okazało się, że miał zapłacone, bo znalazł kwit. Mam jeszcze kilka takich osób, znalazłem wykazy, ale 

nie miałem kiedy się tym zająć. Z tych nowych zaległości, które się pokazały, to jest wina po stronie 

urzędników, bo nie zostało od księgowane. Mam do Pana Wójta sporo pytań, ale dzisiaj już 

odpuszczę. 



Przewodnicząca Rady – czy ktoś ma jeszcze pytania do Pana Wójta, jeżeli nie to zarządzam pięć 

minut przerwy. 

PRZERWA 

PO PRZERWIE  

Przewodnicząca Rady – wznawiamy posiedzenie dzisiejszych obrad. Szanowni Państwo, przejdę do 

odczytania pism, które wpłynęły do Rady Gminy Stara Kornica.  

Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo z dnia 26 lutego 2021 r. z Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie odnośnie zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w 

sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Stara Kornica. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 marca 

2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały nr 

XXXIV/222/2021 Rady Gminy Stara Kornica. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo z dnia 15 marca 2021 r. z Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów odnośnie informacji w sprawie projekt „Samorząd 3.0 - Rozwój bez barier”. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 24 marca 2021 r. w 

sprawie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej numer 2047 W Walim – Dubicze – Wólka 

Nosowska. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie z dnia 11 marca 2001 r. w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 698 w 

miejscowości Stara Kornica wraz z budową ronda.  

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła informację z Urzędu Gminy w sprawie dochodów i wydatków 

związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego 2020 roku w Gminie Stara Kornica. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo z dnia 14 maja 2021 r. Zespołu Konsultacji Społecznych. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo skierowane przez Wójta Gminy odnoszące się inwestycji na 

drogach powiatowych na terenie Gminy Stara Kornica w latach 2011- 2020.  

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo skierowane do Pani Skarbnik o zabezpieczenie środków 

finansowych w budżecie gminy w 2021 r. 



Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo skierowane przez Wójt Gminy z dnia 19 maja 2021 r. w 

sprawie inwestycji gminnych, niezbędny do realizacji na lata 2021 – 2022. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo skierowane przez Wójt Gminy z dnia 19 maja 2021 r. do 

Rady Gminy w zakresie realizacji inwestycji drogowych. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła skargę  Rady Sołeckiej i Sołtysa wsi Wólka Nosowska z dnia 18 

maja 2021 r. na działania Wójta Gminy. 

Skarga stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady odczytała skargę Pana Radnego Janczuka skierowane do Przewodniczącej i do 

Rady Gminy na działania Wójta Gminy. 

Skarga stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady odczytała interpelację z 20 maja 2021 r. skierowaną do Wójt Gminy w sprawie 

realizacji zadania energia dla przyszłość. Dlaczego i w jakim celów na XXIX sesji Rady Gminy z 30 lipca 

2020 r. Radni podjęli uchwałę, w której zwiększono środki na dofinansowanie  instalacji solarnej i 

fotowoltaicznej w wysokość 243.000,00 zł. Proszę o szczegółowe rozliczenie tej kwoty na co to i do 

kogo, w jakiej formie i wysokości zostało to przekazane. Proszę wyjaśnić, dlaczego wprowadził Pan w 

błąd Radę o potrzebie dofinansowania tej inwestycji, jeżeli wykonawca zaoferował się wykonać ją za 

sumę 6.898.502,34 zł, to jest o 201.572,00 zł mniej niż było zaplanowane w budżecie gminy. Proszę o 

szczegółowe rozliczenie inwestycji i wskazanie całkowitej wartości brutto, podatek VAT, wkładu 

mieszkańców, wkład własny gminy, koszty przetargu, koszt opracowania dokumentacji potrzebnej do 

złożenia wniosku w 2016 roku, koszt aktualizacji dokumentacji, koszty nadzoru inwestorskiego, 

utworzenie sekretariatu, nagrody, pozostałe koszty wyżej niewymienione. Proszę o rzetelną 

odpowiedź na moje pytanie.  

Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo skierowane z Urzędu Marszałkowskiego  Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie w sprawie system obiegu dokumentów.  

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady przedstawiła wniosek Wójta Gminy z dnia 19 maja 2021 r. do Przewodniczącej 

Rady z prośbą o dołączenie do porządku obrad sprawy przystąpienia Gminy Stara Kornica do 

porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i energii.  

Wniosek stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady - na maila otrzymaliście Państwo odpowiedź Pani Mecenas dotyczącego 

naszego zapytania odnośnie wynajmu lokalu.  

Punkt 17. Zamknięcie obrad sesji  

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 19:20 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła XXXVI sesję Rady Gminy Stara Kornica. 



 

Protokołowała: Marzena Gromysz 

Przewodniczyła: Zofia Szpura 


