
PROTOKÓŁ Nr XLII/2021  

z sesji Rady Gminy Stara Kornica  

odbytej w dniu 19 listopada 2021 r. 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI 

Data rozpoczęcia 19.11.2021 r. 

Godzina rozpoczęcia 15:00 

Godzina zakończenia 19:50 

Miejsce Sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica 

Przewodniczący obrad Zofia Szpura – Przewodnicząca Rady Gminy Stara Kornica 

Liczba radnych 15 

Liczba obecnych radnych 13 

Nieobecni radni 
Chraszcz Maciej 

Pieczyński Piotr 

Goście 

Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica 

Małgorzata Patralska – Skarbnik Gminy 

Jacek Korbas – Adwokat 

Janusz Kobyliński – Starosta Powiatu Łosickiego 

Urszula Sadwoska – Przewodnicząca Powiatu Łosickiego 

Stefan Iwanowski- Radny Powiatu Łosickiego 

Agata Filipiuk – przedstawickiel firmy Pronar 

Sołtysi 

Mieszkańcy gminy Stara Kornica 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura otworzyła XLII sesję Rady Gminy Stara Kornica w dniu 19 
listopada 2021 r. Powitała przybyłych gości, mieszkańców, Radnych, Wójta Gminy Kazimierza 
Hawryluka, Skarbnik Gminy Małgorzatę Patralską. 
 
  



Punkt 2. Sprawy organizacyjne: 

1) Stwierdzenie quorum 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w obradach uczestniczy wymagana liczba Radnych, przy której 
Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.  

2) Przedstawienie porządku obrad  

1. Otwarcie. 

2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum, 

2) przedstawienie porządku obrad, 

3) przyjęcie protokołów z XLI sesji. 

3. Informacja firmy Pronar Sp. z o.o. 

4. Udzielenie głosu Staroście Powiatu Łosickiego oraz Radnym Powiatu Łosickiego. 

5. Udzielenie głosu mieszkańcom oraz sołtysom. 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

7. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami. 

8. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. 

9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stara Kornica w roku szkolnym 

2020/2021. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przyjęcia 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 2022 rok, 

2) uchylenia uchwały nr XL/246/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 sierpnia 2021 roku w 

sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 8232), 

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

dochodach gospodarstwa domowego, 

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

5) zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

6) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2022 rok, 

7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na 

terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku, 

8) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 

na terenie Gminy Stara Kornica na rok 2022 oraz zwolnień w tym podatku. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

14. Sprawy różne i wolne wnioski. 

15. Zamknięcie obrad sesji. 

 



Przewodnicząca Rady po odczytaniu porządku obrad zapytała, czy ktoś chce wprowadzić zmiany do 

porządku obrad? 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie porządku obrad, który przeczytała. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 13 radnych 

biorących udział w głosowaniu: 11 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 

przyjęła porządek obrad. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek obrad w formie którą przeczytała został przyjęty. 

3) przyjęcie protokołu z XLI 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 13 radnych 

biorących udział w głosowaniu: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

przyjęła protokół z poprzedniej sesji. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

  



Punkt 3. Informacja Firmy Pronar Sp. z o.o. 

Przedstawiciel Firmy Pronar Agata Filipiuk przedstawiła zakres działania firmy. Zaprosiła mieszkańców 

Gminy Stara Kornica do pracy na różnych stanowiskach takich jak spawaczy, ślusarzy, tokarzy, 

elektromechaników, mechaników, lakierników i innych pracowników na działy produkcyjne oraz osób 

do kadry zarządzającej.   Poinformowała, że od tego roku została uruchomiona Akademia Pronaru, 

jest to program, który ma przygotować pracownika, który nie ma doświadczenia. Po ukończeniu 

kursu pracownik otrzymuje certyfikat spawalniczy 

Punkt 4. Udzielenie głosu Staroście Powiatu Łosickiego oraz Radnym Powiatu 

Łosickiego. 

Starosta Powiatu Łosickiego poinformował, że Powiat Łosicki otrzymał dwie promesy na inwestycje 

na które zostały złożone wnioski, na drogę Rudka - Kobylany w wysokości 5.000.000,00 zł. Jest jeszcze 

sprawa drogi w Dubiczach, poprosił aby potraktować to jako dwie drogi, a jedna sprawa. Nadmienił, 

że te drogi są tak samo ważne i mają taki sam priorytet jak drogi powiatowe, które należy 

remontować, które są w złym stanie. Poprosił Pana Wójta, Panią Przewodniczącą, Radnych, żeby 

zrobić spotkanie robocze, na które przyjechałby z projektantem aby porozmawiać o sprawach 

technicznych. Poinformował, że jest pół roku aby ogłosić przetarg jeżeli chodzi o Polski Ład, w 

przeciwnym razie pieniądze zostaną zwrócone.  

Radny Ignacy Janczuk podziękował Panu Staroście, Zarządowi, wszystkim Radnym że postarali się o 

pozyskanie tych środków. Powiedział, że Rada jest za realizacją tych obu dróg, będzie to duży postęp 

w naszej gminie jeżeli chodzi o drogi powiatowe. Nadmienił, że ze strony Rady zostanie zrobione 

wszystko, aby jak najszybciej doszło do tej realizacji.  

Przewodnicząca Rady Powiatu powiedziała, że ma zaszczyt od 15 listopada pełnić funkcję 

Przewodniczącej Rady Powiatu, gdzie jest to ogromnym wyzwaniem. Nadmieniła, że chciałby 

pracować na rzecz Powiatu, naszej Gminy, na rzecz innych Gmin, aby realizować wszystkie plany, 

projekty.  

Przewodnicząca Rady podziękowała za przekazanie informacji odnośnie dróg, które by powstały na 

terenie Gminy. Poprosiła, aby Państwo Radni  przemyśleli te wszystkie inwestycje i przy najbliższych 

spotkaniach będą podejmowane decyzje odnośnie tych inwestycji. 

Punkt 5. Udzielenie głosu mieszkańcom oraz sołtysom. 

Mieszkanka Gminy powiedziała, że jej zabranie głosu jest istotne, gdyż dzisiaj na sesji Radni będą 

głosować między innymi nad podatkami oraz nad zmianami w budżecie. Reprezentując Powiatową 

Izbę Rolniczą, zwróciła uwagę na sytuację w jakiej znajduje się obecnie Polskie rolnictwo, na wzrost 

kosztów produkcji. Nadmieniła, że stopień realizacji budżetu jest bardzo niski i nie spodziewa się, że 

zostaną podwyższone podatki. Przypomniała temat Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Nosowskiej, w 

przeszłości złej jakości wody. Dodała, że ta Stacja wymaga modernizacji i nie wie dlaczego zostało to 

przesunięte na kolejne lata. Została zaniechana chęć mieszkańców do oddania swoich gruntów pod 

drogę w kierunku Konstantynowa. Nie założono latarni na Kolonii Kazimierzów, mimo że został 

złożony wniosek. Poprosiła, aby podatki nie były podnoszone przy takiej realizacji budżetu 

inwestycyjnego, przy takich zaniedbaniach jakie widzą mieszkańcy Kazimierzowa. Jak również 

poprosiła Radnych, aby bardzo poważnie podeszli do modernizacji Stacji Uzdatniania Wody. Jeżeli nie 

zostanie przyspieszona modernizacja, to zostaną dokonane inne czynności, które zmobilizują Pana 

Wójta i Radnych do tego, żeby  poważnie do tego podejść.  



Prezes SRW „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk powiedział, że przyjechał z kilku powodów, 

między innymi w związku z Programem współpracy. Pierwsza rzecz, to faktura za prąd, którą przysłał 

Pan Wójt dla Stowarzyszenia w kwocie 2.500,00 zł do zapłacenia za ostatnie dwa lata. Poprosił, aby 

nie powoływać się na umowę, bo ta umowa funkcjonuje od samego początku. Powiedział, że Wójt 

powiela umowny nawet ich nie czytając i potem się na nie powołuje.  Zwrócił się do Radnych, żeby 

wpłynęli na Wójta aby tą fakturę zapłacił, czy umorzył. Wyjaśnił, że Stowarzyszenie nie działa w celu 

osiągnięcia zysków, prowadzą działalność społeczną, wkładają własną pracę, pieniądze. To jest obiekt 

Gminy. Zapytał, czy w związku z tym rachunkiem mają od następnego sezonu jak będzie podpisywana 

kolejna umowa brać od każdego mieszkańca za to, że wchodzi na świetlicę, czy mają gminy nie 

wpuścić i zażądać zapłaty za prąd, czy mają płacić za mieszkańców, którzy korzystają ze strychu? 

Zapytał Wójta jak chce to rozdzielić? Dodał, że będą nowe umowy w związku z tym lokalem. Poprosił, 

aby zapisy umowy nie zawierały już błędnego zapisu w związku z prądem, żeby były sformułowane w 

taki sposób, żeby nie było do zapłaty za prąd oraz wodę. Nadmienił, że światło uliczne przy drodze 

wojewódzkiej się nie pali. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że podpisywał umowę. Będzie kontrola RIO, będą sprawdzali jaka jest 

współpraca, trafią na umowę i będzie problem, że nie są egzekwowane zapisy umowy. Nadmienił, że 

ma już rozwiązanie, tylko żeby pisma były prawidłowo przedstawione do Urzędu, gdyż wniosek który 

podpisał zawiera błędy formalne i nie powinien być dzisiaj stawiany. Jeżeli chodzi o rozliczenie wody, 

jeżeli będzie wniosek prawidłowo sformułowany zostanie rozpatrzony. Wyjaśnił, że odnośnie światła 

ulicznego nie było żadnego zakazu wyłączania, zostaną podjęte działania. Jeżeli wpłynie faktura 

dotycząca rozliczenia wody, czy dotycząca dalszej kontynuacji to będzie rozpatrzona. 

Prezes SRW „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk wskazał, że wpłynęło pismo. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że pismo jest błędnie wystawione. Dodał, że jako Prezes Zarządu otrzyma 

informację. Następnie odczytał, że własności oświadczeń w zakresie prawa  zobowiązań majątkowych 

oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących członków 

Zarządu: Prezes, Sekretarz, Skarbnik.  

Prezes SRW „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk wyjaśnił, że dotyczy to podpisywania umów 

finansowych, o użyczenie.  

Przewodnicząca Rady poprosiła o odpowiedź Adwokata Jacka Korbasa, dlaczego nie dostał Prezes 

odpowiedzi na pismo, które jest według Pana Wójta źle sformalizowane. 

Adwokat Jacek Korbas stwierdził, że jest to pytanie do Pana Wójta dlaczego odpowiedź nie została 

wysłana. Dodał, że jeżeli podanie zawiera braki formalne powinno zostać wskazane wyznaczając 

termin siedmiu dni o uzupełnienie braków.  

Przewodnicząca Rady dodała, że jeżeli Pan Wójt uważa, że są braki formalne w piśmie należałoby 

skierować do Pana Prezesa  pismo co jest błędne. Jeżeli chodzi o Stowarzyszenie, to rozpatrywaliśmy 

podanie odnośnie wynajmu na kolejne lata na Komisji. Odpowiedź odnośnie dalszej umowy, 

sformalizowania w jaki sposób to będzie, to Mecenas podejmie kroki prawne, żeby była prawidłowo 

napisana i przekazana.  

Wójt Gminy powiedział, że poprosi pracownika aby dostarczył Mecenasowi komplet dokumentów, 

które wpłynęły do gminy.  

Radny Ignacy Janczuk nadmienił, że będzie później wnioskował o wyrażenie stanowiska o wycofanie 

faktury, ponieważ Stowarzyszenia nie stać aby zapłacić. 



Punkt 6. 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 7. 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 8. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. 

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy powiedział, że wykonanie zostało przesłane. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, 

że bardzo słabo były wykonane wydatki inwestycyjne. Były podpisywane umowy z jednostkami, które 

przekazywały nam pieniądze na przełomie czerwca – sierpnia. Na dzień dzisiejszy na 42 pozycje w 

załączniku wydatków majątkowych jest w tej chwili zrealizowanych i realizowanych 30 pozycji, 

zostało kilka które będą zrealizowane w tym roku. Część inwestycji przechodzi na kolejne lata. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła uchwałę Nr 3.d./121/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Stara Kornica o 

przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r.  

Uchwała Nr 3.d./121/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w 

sprawie opinii o przedłożonej przez Wójt Gminy Stara Kornica o przebiegu wykonania budżetu za 

pierwsze półrocze 2021 r. stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie trwała dyskusja nad wykonaniem budżetu gminy za I półrocze 2021 r. 

W dyskusji udział wzięli: Radny Ignacy Janczuk, Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk, Przewodnicząca 

Rady Zofia Szpura, Skarbnik Gminy Małgorzata Patralska, Radny Mateusz Leszczyński. 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minut przerwy. 

PRZERWA 

PO PRZERWIE 

Radny Dariusz Stepczuk opuścił obrady. 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady posiedzenia i poprosiła Mecenasa o zabranie głosu w sprawie 

pism, które wpłynęły do Gminy ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska.  

Adwokat Jacek Korbas wyjaśnił, że nie dostrzega braków formalnych. One by zaistniały gdyby to było 

postępowanie w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego, które miałoby się kończyć 

wydaniem decyzji administracyjnej. 

Przewodnicząca Rady odczytała pismo z dnia 26 października 2021 r. SRW „Park” Wólka Nosowska w 

sprawie przedłużenia umowy użyczenia. Dodała, że to podanie zostało przekazane przez Pana Wójta 

na Komisję, które zostało rozpatrzone w dniu 17 listopada.  

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 



Przewodnicząca Rady przedstawiła kolejne pismo z dnia 26 października 2021 r. SRW „Park” Wólka 

Nosowska w sprawie pokrycia kosztów energii elektrycznej w Świetlicy Wiejskiej w Wólce 

Nosowskiej. Dodała, że to pismo nie zostało przekazane Radzie Gminy Stara Kornica. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że te czynności należą do wójta.  

Przewodnicząca Rady zapytała czy to pismo ma luki prawne odnośnie sformułowania i czy nie 

powinno zostać przekazane do Rady Gminy? 

Adwokat Jacek Korbas powiedział, że nie widzi braków formalnych i Rada Gminy powinna się 

zapoznać z pismem. 

Przewodnicząca Rady zapytała co można zrobić z tym podaniem? 

Adwokat Jacek Korbas odpowiedział, że Rada Gminy nie może indywidulanie podjąć decyzji co do 

konkretnego dłużnika, może podjąć uchwałę zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w której 

określi zasady umarzania należności. 

Radny Mateusz Leszczyński odczytał z protokołu punkt 4 z zebrania wiejskiego sołectwa Wygnanki. 

Nadmienił, że statut mówi, że mieszkańcy odwołują sołtysa poprzez zebranie wiejskie i według 

statutu Wójt Gminy powinien zwołać zebranie wiejskie i wybrać nowego sołtysa. Protokół został 

złożony na kancelarię 27 września 2021 r. Zapytał, kto ma się zająć funduszem sołeckim? 

Wójt Gminy odpowiedział, że pracownicy sprawdzili jakie dokumenty wpłynęły na sekretariat, są 

zarejestrowane w dzienniku pism przychodzących, dwa pisma wpłynęły i przy żadnym piśmie, które 

wpłynęło, pracownicy w swoich dokumentach nie znaleźli dokumentów, z treści której wynika, iż jest 

taki zapis.  

Przewodnicząca Rady poprosiła Mecenasa o zabrania głosu czy Pani Skarbnik przekazała informację z 

załączoną dokumentacją. 

Adwokat Jacek Korbas wyjaśnił, że otrzymał protokół z posiedzenia gdzie w istocie doszło do 

odwołania sołtysa. Dodał, że jego zdaniem w zakresie obsługi prawnej było stwierdzenie czy podjęte 

tam decyzje dotyczące funduszu sołeckiego mogą być wprowadzone do budżetu. W protokole była 

informacja, że w czasie zebrania sołeckiego doszło do odwołania sołtysa. 

Radny Dariusz Stepczuk wrócił na obrady. 

Wójt Gminy powiedział, że jeszcze raz zapozna się z dokumentami. 

Skarbnik Gminy przedstawiła wyjaśnienia odnośnie termomodernizacji budynku Zespołu Publicznych 

Placówek Oświatowych w Starej Kornicy. 

Punkt 9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wszyscy Radni otrzymali informacje o złożonych 

oświadczeniach majątkowych. Zapytała czy ktoś ma uwagi? 

Uwag nie wniesiono. 



Punkt 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stara Kornica 

w roku szkolnym 2020/2021. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stara Kornica w roku szkolnym 2020/2021 

stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że ma kilka sugestii do powyższej informacji, mianowicie że jest 

niż demograficzny i dzieci jest coraz mniej, wydajemy coraz więcej pieniędzy na szkoły, rosną koszty 

utrzymania szkół, rosną koszty wynagradzania nauczycieli. Dodała, że ma nadzieję, że Gminę będzie 

stać dalej tak finansować wszystkie działania. Zapytała, czy Dyrektorzy zwracali się do Wójta o wzięcie 

pod uwagę w arkuszu organizacyjnym szkół zajęć wyrównawczych, artystycznych, które by rozwijały 

kulturę wśród uczniów? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że są godziny na zajęcia dodatkowe, uzupełniające oraz są godziny tak zwane 

na wyrównanie poziomu edukacyjnego ze względu na COVID. 

Radny Dariusz Stepczuk zapytał, czy stypendium naukowe, które otrzymują uczniowie za dobre 

wyniki w nauce mogłoby być wyższe. 

Wójt Gminy odpowiedział, że trzeba się będzie nad tym pochylić, bo jest regulamin. Są zapisane 

pieniądze w bieżących paragrafach. 

Następnie trwała dyskusja nad Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stara Kornica 

w roku szkolnym 2020/2021. 

W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Rady Zofia Szpura, Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk, Radny 

Dariusz Stepczuk, Radny Ignacy Janczuk. 

Punkt 11. Podjęcie uchwał w sprawie 

1) przyjęcia 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 

2022 rok 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLII/254/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

19 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia 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 2022 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Prezes SRW „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk zapytał, czy propozycje które Stowarzyszenie 

przysłało do Gminy zostały ujęte? Następnie odczytał propozycje SRW „Park” Wólka Nosowska.  

W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Rady Zofia Szpura, Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk, Prezes 

SRW „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk, Adwokat Jacek Korbas, Radny Ignacy Janczuk. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 13 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 4 głosy „za”, 9 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” nie podjęła uchwały Nr XLII/254/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie przyjęcia 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 2022 rok. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Program zostaje odrzucony i ponownie skierowany do 

poprawki. 

2) uchylenia uchwały nr XL/246/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 

sierpnia 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 8232)  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLII/255/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

19 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL/246/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 

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

wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 8232). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Rady Zofia Szpura, Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk, Prezes 

SRW „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk, Adwokat Jacek Korbas, Radny Ignacy Janczuk. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 13 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 13 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLII/255/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie uchylenia uchwały nr XL/246/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 sierpnia 

2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 8232). 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLII/256/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

19 listopada 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 13 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 13 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLII/256/2021 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. 

  



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

2021 – 2036 

Skarbnik Gminy odczytała objaśnienia do uchwały Rady Gminy Stara Kornica Nr XLII/257/2021 z dnia 

19 listopada 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na 

lata 2021 – 2036. Następnie przedstawiła uzasadnienie do uchwały Nr XLII/258/2021 Rady Gminy 

Stara Kornica z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu na 2021 rok. 

W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Rady Zofia Szpura, Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk, Radny 

Mateusz Leszczyński, Radny Ignacy Janczuk. 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minut przerwy. 

PRZERWA 

PO PRZEWRIE  

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady Sesji Rady Gminy Stara Kornica. Następnie poprosiła 

Adwokata Janusza Korbasa o interpretację prawną odnośnie zmian, które w tej chwili są omawiane. 

Adwokat Jacek Korbas wyjaśnił, że projektem nad którym Rada pracuje jest projekt doręczony wraz z 

zawiadomieniem o sesji. Zmiany dokonane na Komisji są wnioskami dotyczącymi finalnego wyglądu 

uchwały. Aby ją uchwalić w takim kształcie należy wcześniej przegłosować poprawki dwóch 

paragrafów, które się zmieniły.  

Skarbnik Gminy przedstawiła dalsze zmiany w planie budżetu na 2021 rok. 

Radny Piotr Kiryluk zawnioskował o zdjęcie 20.000,00 zł z budżetu na ochronę zabytków i opiekę nad 

zabytkami. 

W dyskusji udział wzięli: Skarbnik Gminy Małgorzata Patralska, Radny Piotr Kiryluk, Wójt Gminy 

Kazimierz Hawryluk, Przewodnicząca Rady Zofia Szpura, Radny Ignacy Janczuk. 

Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii na temat 

projektów uchwał.  

Przewodniczący Komisji przedstawił opinię Komisji odnośnie projektów uchwał. 

Wójt Gminy zgłosił Przewodniczącej Rady, że musi opuścić obrady ze względów osobistych. 

Wójt Gminy opuścił obrady. 

Przewodnicząca Rady zarządziła pięć minut przerwy.  

PRZERWA 

PO PRZERWIE 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady sesji. 

Radny Piotr Pieczyński przybył na posiedzenie sesji. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLII/257/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

19 listopada 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 14 radnych 

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

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLII/257/2021 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 XLII/258/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

19 listopada 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 14 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 11 głosów „za”, 1 głos 

„przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się” podjęła uchwałę Nr XLII/258/2021 Rady Gminy Stara Kornica w 

sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

6) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku 

rolnego na 2022 rok 

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że Rada nie powinna podnosić żadnych podatków dla mieszkańców 

do momentu, aż pieniądze z gminy nie będą wydatkowane racjonalnie. 

Radny Piotr Kiryluk przychylił się do wniosku Radnego Ignacego Janczuka. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLII/259/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

19 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku 

rolnego na 2022 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła opinię Mazowieckiej Izby Rolniczej do projektu uchwały Rady 

Gminy Stara Kornica w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku 

rolnego na 2022 rok.  

Opinia stanowi załącznik do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 14 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 12 głosów „za”, 2 głosy 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLII/259/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2022 

rok. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 



7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 

obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym 

podatku 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLII/260/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

19 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 

obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Mateusz Leszczyński zapytał, kto wycenia budowę? 

Przewodnicząca Rady zarządziła pięć minut przerwy. 

PRZERWA 

PO PRZERWIE 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady sesji. 

Adwokat Jacek Korbas odpowiedział, że to są budowle związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. Jest podawana deklaracja, podatnik określa wartość.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 14 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 12 głosów „za”, 2 głosy 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLII/260/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 

obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

8) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica na rok 

2022 oraz zwolnień w tym podatku  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLII/261/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

19 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica na rok 2022 oraz zwolnień w tym 

podatku. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 14 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 11 głosów „za”, 3 głosy 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLII/261/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica na rok 2022 oraz zwolnień w tym podatku. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

  



Punkt 12. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Ignacy Janczuk odczytał interpelację w sprawie parkingu przy byłej szkole w Wólce Nosowskiej.  

Interpelacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Ignacy Janczuk odczytał interpelację w sprawie udostępnienia rejestru umów oraz umów 

zawartych z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla Gminy.  

Interpelacja stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady odczytała interpelacje Radnego Piotr Kiryluka w sprawie ponownej 

szczegółowej odpowiedzi na wcześniej zadane pytania.  

Interpelacja stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że ten punkt zostanie ominięty, bo nie ma komu udzielić na nie 

odpowiedzi. 

Punkt 14. Sprawy różne i wolne wnioski 

Radny Ignacy Janczuk wyjaśnił, dlaczego nie chciał aby zostały podniesione podatki dla mieszkańców 

Gminy. 

Radny Mateusz Leszczyński poprosił, aby Pan Wójt ogłosił zebranie w sprawie wyboru sołtysa, bo nie 

chce aby sołectwo straciło fundusz na ten rok. Następnie złożył wniosek formalny o obniżenie pensji 

dla Pana Wójta oraz przygotowanie uchwały o obniżenie pensji dla Pana Wójta. 

Radny Maciej Golwiej złożył wniosek, aby Mecenas był również na posiedzeniach Komisji. 

Radny Marek Michaluk poruszył sprawę zwolnionego pracownika Urzędu Gminy ze stanowiska 

operatora koparki. 

Przewodnicząca Rady dodała, że schemat organizacyjny jest zmieniony Zarządzeniem Wójta, które 

weszło dzień przed zwolnieniem. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęło pismo do Rady Gminy 18 listopada 2021 r. w 

sprawie oferty handlowej na naprawę szafy sterowniczej lub wykonanie nowej szafy do sterowania 

wirówka dekantacyjna poziom typu W3D 350 zainstalowanej w 2010 r. na oczyszczalni ścieków. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła Stanowisko Rady Miejskiej w Płońsku w sprawie utrzymującego 

się aresztu dla Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. 

Stanowisko Rady Miejskiej w Płońsku stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

Warszawie w sprawie projektu uchwały antysmogowej. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła podanie z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przedłużenia 

umowy najmu lokalu. Nadmieniła, że podanie zostanie przekazane na posiedzenie Komisji Rady 

Gminy. 



Podanie stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Ignacy Janczuk również poruszył sprawę zwolnionego pracownika Urzędu Gminy ze stanowiska 

operatora koparki.  Dodał, że Rada powinna zrobić formę wsparcia dla tego Pana. Poprosił, aby Rada 

Gminy wyraziła stanowisko o wycofanie faktury dla SRW ”Park” 

Wólka Nosowska ewentualnie umorzenie. Złożył wniosek formalny o przegłosowanie stanowiska 

Rady, aby faktura została wycofana albo umorzona. Poprosił o przygotowanie uchwały jeżeli będzie 

taka potrzeba. 

Radny Dariusz Stepczuk zgodził się ze stanowiskiem Radnego Ignacego Janczuka w kwestii operatora 

koparki. 

Punkt 15. Zamknięcie obrad sesji 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 19:50 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła XLII Sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

Protokołowała: Marzena Gromysz 

Przewodniczyła: Zofia Szpura 


