
PROTOKÓŁ Nr XL/2021  

z sesji Rady Gminy Stara Kornica  

odbytej w dniu 4 sierpnia 2021 r. 
 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI 

Data rozpoczęcia 04.08.2021 r. 

Godzina rozpoczęcia 09:13 

Godzina zakończenia 11:30 

Miejsce Sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica 

Przewodniczący obrad Zofia Szpura – Przewodnicząca Rady Gminy Stara Kornica 

Liczba radnych 15 

Liczba obecnych radnych 8 

Nieobecni radni 

Chraszcz Maciej 

Golwiej Maciej 

Janczuk Ignacy 

Jóźwiuk Mateusz 

Kiryluk Piotr 

Mateusz Leszczyński 

Michaluk Marek 

Goście 

Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica 

Małgorzata Patralska – Skarbnik Gminy 

Joanna Geresz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach 

sołtysi 

mieszkańcy 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura otworzyła XL sesję Rady Gminy Stara Kornica w dniu 4 
sierpnia 2021 r. Powitała przybyłych Radnych, Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka, Skarbnik Gminy 
Małgorzatę Patralską, sołtysów, przybyłych mieszkańców, dyrektor Joannę Geresz oraz przybyłych 
nauczycieli ze szkoły w Kobylanach. 
  



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   

1. Otwarcie. 

2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum, 

2) przedstawienie porządku obrad, 

3) przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta gminy Stara Kornica, 

2) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 

dochodach gospodarstwa domowego, 

3) nadania imienia Szkole Podstawowej w Starych Szpakach, 

4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021 – 2036, 

5) zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

6) określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Stara Kornica na rok szkolny 2021/2022, 

7) przystąpienia Gminy Stara Kornica do „Porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i 

energii”. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodnicząca Rady po odczytaniu porządku obrad zapytała, czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 8 radnych 

biorących udział w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”, przyjęła 

porządek obrad. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że ma dylemat odnośnie przyjęcia porządku obrad i poprosiła 

radcę prawnego o interpretację prawną w tej sprawie i zarządziła 5 minut przerwy. 

PRZERWA 

PO PRZERWIE 



W trakcie przerwy po rozmowie z radcą prawnym ustalono, iż porządek obrad przegłosowano 

prawidłowo i sesja może być dalej prowadzona. Wszystkie podjęte uchwały będą prawomocne. 

3. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji  

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś wnosi uwagi do protokołów? 

Radni nie wnieśli uwag do protokołów.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 8 radnych 

biorących udział w głosowaniu: 7 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

przyjęła protokoły z poprzednich sesji.  

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.  

Punkt 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

Wójt Gminy przywitał wszystkich obecnych na sesji, a następnie przedstawił sprawozdanie z 

działalności między sesjami. 

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

Po sprawozdaniu Wójt Gminy opowiedział o projekcie pn: "Rewaloryzacja i adaptacja parku 

dworskiego w Kobylanach", o uzyskanym dofinansowaniu, podpisaniu umowy oraz pracach 

wchodzących w zakres działania. 

Następnie Wójt złożył do Przewodniczącej Rady wniosek o udzielenie mieszkańcom gminy głosu i 

wypowiedzenie się w sprawie, w której przyszli. 

Przewodnicząca przyjęła wniosek i udzieliła głosu mieszkańcom sołectwa Kobylany. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz omówiła szczegółowo projekt 

"Rewaloryzacja i adaptacja parku dworskiego w Kobylanach” oraz zaprezentowano prezentację w 

przedmiotowej sprawie. 

Mieszkaniec Kobylan w trakcie trwania prezentacji przeczytał treść listu otwartego mieszkańców wsi 

Kobylany skierowanego do Rady Gminy Stara Kornica. 

Następnie trwała dyskusja nad projektem „Rewaloryzacja i adaptacja parku dworskiego w 

Kobylanach” W dyskusji udział wzięli: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz, 

Przewodnicząca Rady Zofia Szpura, Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk, Radny Krzysztof Gawłowski, 

Sołtys wsi Kobylany. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz, odnosząc się do ostatnich sesji, gdzie 

część radnych i mieszkanka gminy przedstawiła szkołę w Kobylanach w negatywnym świetle, 

zaprezentowała prezentację dotyczącą działalności szkoły w ostatnich latach. 

Punkt 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między 

sesjami. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności między sesjami. 

Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności między sesjami stanowi załącznik do protokołu. 



Punkt 5. Podjęcie uchwał w sprawie 

1. rozpatrzenie skargi na działalność Wójta gminy Stara Kornica  

Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji przedstawił stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi 

wniesionej przez Panią Ewę Hryciuk na działalność Wójta Gminy Stara Kornica Kazimierza Hawryluka. 

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi wniesionej przez Panią Ewę Hryciuk na 

działalność Wójta Gminy Stara Kornica Kazimierza Hawryluka stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy złożył wyjaśnienia odnośnie skargi. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XL/245/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 

sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Kornica. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 8 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 7 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę Nr XL/245/2021 Rady Gminy Stara Kornica w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Kornica. Skargę na działalność Wójta 

Gminy Stara Kornica uznano za bezzasadną. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

2. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego  

Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Pana Piotra Pieczyńskiego Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów, Ochrony Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa Publicznego. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Ochrony Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa 

Publicznego przedstawił stanowisko Komisji Wspólnej z dn. 30.07.2021 r. odnośnie: 

• określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 

dochodach gospodarstwa domowego, 

• nadania imienia Szkole Podstawowej w Starych Szpakach, 

• zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021 – 2036, 

• zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

• określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Stara Kornica na rok szkolny 2021/2022, 

• przystąpienia Gminy Stara Kornica do „Porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i energii”. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XL/246/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 

sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 8 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 8 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XL/246/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3. nadania imienia Szkole Podstawowej w Starych Szpakach  

Rady odczytała projekt uchwały Nr XL/247/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 sierpnia 2021 r. w 

sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Starych Szpakach. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 8 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 8 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XL/247/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Starych Szpakach. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

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

2021 – 2036 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XL/248/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 

sierpnia 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 8 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 7 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę Nr XL/248/2021 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. 

5. zmian w budżecie gminy na rok 2021  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XL/249/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 

sierpnia 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 8 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 7 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę Nr XL/249/2021 Rady Gminy Stara Kornica w 

sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 



Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

6. określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Stara Kornica na rok 

szkolny 2021/2022 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XL/250/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 

sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Stara Kornica na rok 

szkolny 2021/2022. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 8 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 8 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XL/250/2021 Rady Gminy Stara Kornica 

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Stara Kornica na rok szkolny 2021/2022. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

7. przystąpienia Gminy Stara Kornica do „Porozumienia burmistrzów na 

rzecz klimatu i energii”  

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XL/251/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 

sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do „Porozumienia burmistrzów na rzecz 

klimatu i energii”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 8 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 7 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 

0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XL/251/2021 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie 

przystąpienia Gminy Stara Kornica do „Porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i energii”. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęły 4 interpelacje, które zostały 

przekazane Panu Wójtowi. Interpelacje wystosowała Radna Zofia Szpura oraz Radny Piotr Kiryluk. 

Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż wszystkie interpelacje jak i odpowiedzi na nie zostaną 

opublikowane na stronie. 

 

Wójt Gminy poinformował, iż otrzymał interpelacje, na część z nich odpowiedzi zostały przekazane. 

Na resztę pracownicy kompletują dane, ponieważ interpelacje dotyczą danych z 3 ostatnich lat. 

  



Punkt 8. Sprawy różne i wolne wnioski 

Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś by chciał zabrać głos? 

Radny Krzysztof Gawłowski podziękował Pani Dyrektor Joannie Geresz za konstruktywne i rzeczowe 

przedstawienie problemu odnośnie realizacji projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i adaptacja parku 

dworskiego w Kobylanach”. Podziękował również mieszkańcom tym obecnym jak i nieobecnym, 

którzy ten projekt popierają. 

Wójt Gminy przypomniał o funduszu sołeckim, który można dalej realizować. Odniósł się do festynów 

i imprez kulturalnych, które ze względu na COVID się nie odbyły. Zaproponował, aby w tym roku w 

większym gronie odbyło się święto 11 listopada, a resztę wydarzeń takich jak festyn gminny czy 

dożynki, planować w 2022 roku. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęły pisma. 

Przewodnicząca Rady odczytała wniosek Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 16 lipca 2021 r. 

skierowany do Przewodniczącej Rady, w sprawie przedłożenia usprawiedliwienia nieobecności 

Radnych na posiedzeniach Sesji Rady Gminy od początku trwania kadencji. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż odpowiedzi udzieliła i odczytała jej treść. 

Odpowiedź stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poinformowała o wpłynięciu do rady listu otwartego z dnia 2 sierpnia 2021 r. 

wystosowanego przez mieszkańców wsi Kobylany, który został przeczytany na początku sesji. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady odczytała pismo z dnia 3 sierpnia 2021 r. Zespołu „Korniczanie” w sprawie 

zajęcia stanowiska odnośnie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na 

wynagrodzenie akordeonisty. Pismo zostało skierowane na komisję celem rozpatrzenia. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady odczytała pismo Wójta Gminy Stara Kornica odnośnie zadań w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca odczytała kolejne pismo Wójta Gminy Stara Kornica dotyczące wykazu wniosków 

złożonych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Przeciwdziałania COVID-

19. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poprosiła Wójta Gminy o ustosunkowanie się do tych naborów. 

Wójt poinformował, iż informacje te zostaną wstawione na stronę, aby mieszkańcy także wiedzieli o 

tych działaniach. Zarówno w pierwszym jak i drugim naborze gmina na przedstawione działania nie 

uzyskała dotacji. Wszystkie zadania zostały ujęte w budżecie oprócz zadania „Budowa publicznej 

drogi gminnej nr 200606W w m. Stara Kornica oraz na działce 316 w m. Koszelówka”, gdyż te zadanie 

zostało zgłoszone także do Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych i tak dofinansowania też gmina nie 

uzyskała. Wójt poinformował, iż rozmawiał na te tematy z Wojewodą. Gmina złożyła wniosek o 



udostepnienie informacji publicznej do Prezesa Rady Ministrów jak przebiegała ocena wniosków, 

czym się kierowali przy wyborze oraz jakie błędy gmina popełniła. Wójt Gminy odczytał odpowiedź na 

wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 15 lutego 2021 r. Wyjaśnił, że gdyby chociaż na                       

2 zadania otrzymał dofinansowanie sytuacja finansowa gminy byłaby inna i można byłoby rozważać 

partnerstwo z powiatem odnośnie budowy drogi Walimek – Dubicze – Koszelówka. 

Przewodnicząca Rady odczytała informację skierowaną do mieszkańców Gminy Stara Kornica 

odnośnie uproszczonych planów urządzania lasów oraz obrębów ewidencyjnych gminy. 

Mieszkaniec Gminy Rafał Hrobowicz złożył podziękowania Wójtowi Gminy Stara Kornica oraz Radnym 

Gminy Stara Kornica za przyznane stypendium sportowe, które otrzymuje już od kilku lat. 

Radny Piotr Pieczyński opuścił obrady. 

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz poruszył tematy odnośnie remontu drogi Kiełbaski – Kobylany i 

Kolonia Kiełbaski, realizacji funduszów sołeckich, zalewania studzienek burzowych na terenie Starej 

Kornicy oraz spraw bieżących wsi. Zadał pytanie radnym czy ktokolwiek dzwonił do Starostwa 

Powiatowego w sprawie ponaglenia remontu mostu. 

Radny Tadeusz Ilczuk opuścił obrady. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, iż rozmawiała ze Starostą Łosickim odnośnie remontu mostu i 

została poinformowana, że postarają się, aby na jesieni most został dokończony. Ponadto 

wnioskowała do Starosty o zamontowanie barierek na moście. Wnioskowała o dokończenie drogi i 

poprowadzenie jej dalej w kierunku nowopowstałych domów na osiedlu. 

Wójt Gminy poinformował, iż droga została zgłoszona z Ładu Polskiego. 

Radny Krzysztof Gawłowski opuścił obrady. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach Joanna Geresz w imieniu swoim i mieszkańców 

podziękowała Radnym, Wójtowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy za troskę i pozytywny wpływ na ich 

miejscowość. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 5 sierpnia 2021 r. na sali konferencyjnej urzędu, 

odbędzie się rozprawa administracyjna odnośnie spalarni. 

Punkt 9. Zamknięcie obrad sesji 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 11:30 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła XL Sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

Protokołowała: Justyna Iwaniuk - Michalik 

Przewodniczyła: Zofia Szpura 


