
PROTOKÓŁ Nr XLIII/2021  

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Stara Kornica  

odbytej w dniu 1 grudnia 2021 r. 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI 

Data rozpoczęcia 01.12.2021 r. 

Godzina rozpoczęcia 16:00 

Godzina zakończenia 20:00 

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 
Kiryluk Piotr 

Leszczyński Mateusz 

Goście 
Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica 

Małgorzata Patralska – Skarbnik Gminy 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura otworzyła XLIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Stara 
Kornica w dniu 1 grudnia 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. Petycja Rady Gminy Stara Kornica 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

2) zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

3) zmieniająca uchwałę nr XLII/255/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 19 listopada  2021 

roku 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 2021r. poz. 8232), 

4) zmieniająca uchwałę nr XLII/256/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 19 listopada 2021 

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

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, 

5) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kornica. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 

 

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

porządku obrad? 

Radny Piotr Pieczyński wniósł zmiany do porządku obrad: 

1) modernizacja dróg gminnych Stara Kornica, utwardzenie tłuczniem nawierzchni drogi,  

2) przebudowa, modernizacja drogi gminnej nr 200610 W w miejscowości Kolonia Kornica,  

3) przebudowa drogi gminnej nr 200604 W i 200603 W w miejscowości Koszelówka,  

4) przebudowa obiektu gminnego usytuowanego na działce nr 450 w Starej Kornicy,  

5) ustalenie wynagrodzenia wójta. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że te punkty znajdą się w punkcie 4, ale zanim zostaną 

przegłosowane chciałaby przegłosować porządek obrad, który został odczytany wcześniej. Jeżeli Rada 

uważa, że te wnioski powinny wejść do porządku obrad w punkcie 4, poprosiła o przegłosowanie. 

Jeżeli zostanie przegłosowany porządek obrad większością głosów, jeżeli 8 Radnych będzie za 

porządkiem obrad, to wnioski które Radny Pieczyński przedłożył zostaną włożone do porządku obrad. 



Jeżeli nie zostanie przyjęty porządek obrad, Rada będzie głosować nad kolejnym porządkiem obrad, 

który wcześniej został przedstawiony. 

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że Radny składa wnioski które roszczą konsekwencje do budżetu. 

Nie można takich wniosków składać w momencie sesji, ponieważ tych pieniędzy nie ma 

zarezerwowanych w budżecie. 

Wójt Gminy powiedział, że nadzwyczajna sesja została zwołana ze względu na pilne sprawy, które 

ostatnio stawały, ale na tamtej sesji zostały zdjęte. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła zmianę nadrzędną do porządku obrad, na wniosek Radnego Piotra 

Pieczyńskiego o wprowadzenie w punkcie 4. Zapytała, kto z Radnych jest za wprowadzeniem pięciu 

podpunktów w punkcie 4? 

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: 6 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad: 

1. Otwarcie. 

2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum, 

2) przedstawienie porządku obrad, 

3. Petycja Rady Gminy Stara Kornica 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

2) zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

3) zmieniająca uchwałę nr XLII/255/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 19 listopada  2021 

roku 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 2021r. poz. 8232), 

4) zmieniająca uchwałę nr XLII/256/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 19 listopada 2021 

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

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, 

5) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kornica. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? 

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: 8 głosów „za”, 5 głosów „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. 



Punkt 3. Petycja Rady Gminy Stara Kornica 

Przewodnicząca Rady odczytała Petycję Rady Gminy Stara Kornica. 

Petycja Rady Gminy Stara Kornica stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy złożył wyjaśnienia odnośnie likwidacji stanowiska pracy operatora koparki w Urzędzie 

Gminy Stara Kornica.  

W dyskusji udział wzięli: Radny Marek Michaluk, Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk, Radny Krzysztof 

Gawłowski, Przewodnicząca Rady Zofia Szpura, Radny Ignacy Janczuk. 

Punkt 4. Podjęcie uchwał w sprawie 

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

2021 – 2036 

Skarbnik Gminy złożyła wyjaśnienia odnośnie Programu Erazmus, który będzie realizowany przez 

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy. Następnie odczytała pismo z dnia 18 

listopada 2021 r. Pani Iwony Zaniuk Dyrektora ZPPO w Starej Kornicy w sprawie otrzymanej 

akredytacji Programu Erazmus w akcji 1 Mobilność uczniów i kadry w sektorze Edukacja szkolona na 

lata 2021-2027. 

W dyskusji udział wzięli: Radny Dariusz Stepczuk, Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk, Przewodnicząca 

Rady Zofia Szpura, Radny Ignacy Janczuk, Skarbnik Gminy Małgorzata Patralska, Radny Krzysztof 

Gawłowski. 

Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby 100.000,00 zł zdjąć z wynagrodzeń z urzędu oraz ze szkoły.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minut przerwy. 

PRZERWA 

PO PRZEWRIE  

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady sesji. 

Przewodnicząca Rady zgłosiła formalny wniosek o zdjęcie z wynagrodzeń kwoty, która ma być 

przeznaczona na Program Erazmus. Poprosiła Radnych o podjęcie decyzji czy należy zdjąć z 

wynagrodzeń z Zespołu Szkół i przeznaczyć je na realizację tego Programu. 

Wójt Gminy powiedział, że bierze to na siebie i wystarczy jak środki będą zabezpieczone, jak projekt 

będzie realizowany w 2022 r., to wystarczy jak będzie zabezpieczone na czas dokonywania płatności. 

Poprosi osobę, która jest upoważniona do kontrasygnaty i to jutro wyśle i dyrektor zawiezie.  

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie wniosku formalnego. Zapytała kto jest za zdjęciem 

kwoty z wynagrodzenia i włożeniem jej do Wieloletniej Prognozy Finansowej  na realizację Programu. 

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: 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 

przyjęła wniosek formalny. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 



Przewodnicząca Rady powiedziała, że przejdziemy do przegłosowania Wieloletniej Prognozy 

Finansowej oraz budżetu gminy. Poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie jakie zmiany zostały 

wprowadzone. 

Skarbnik Gminy odczytała uzasadnienie do uchwały nr XLIII/263/2021 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu na 2021 rok. Następnie przedstawiła 

objaśnienia do uchwały Rady Gminy Stara Kornica Nr XLIII/262/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w 

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021 – 2036.  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XLIII/262/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 1 

grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 

2021 – 2036. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

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

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

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLIII/262/2021 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. 

2) zmian w budżecie gminy na rok 2021  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XLIII/263/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 1 

grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

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

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 12 głosów „za”, 1 głos 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLIII/263/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) zmieniająca uchwałę nr XLII/255/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

19 listopada 2021 roku 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 miesz kaniowego oraz 

wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2021 r. poz. 8232) 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XLIII/264/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 1 

grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/255/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 19 listopada 

2021 roku 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 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 XLIII/264/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica zmieniającą uchwałę nr XLII/255/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 19 listopada 2021 

roku 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. 

4) zmieniająca uchwałę nr XLII/256/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

19 listopada 2021 roku w sprawie określenia wzoru wnios ku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XLIII/265/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 1 

grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/256/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 19 listopada 

2021 roku 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: 12 głosów „za”, 1 głos 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XLIII/265/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica zmieniająca uchwałę nr XLII/256/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 19 listopada 2021 

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

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

5) Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kornica  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XLIII/266/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 1 

grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kornica. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy poprosił o uzasadnienie podjętej decyzji. 

Przewodnicząca Rady odczytała uzasadnienie do uchwały nr XLIII/266/2021 Rady Gminy Stara Kornica 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kornica. 

Wójt Gminy poprosił o rozszerzenie o powody i argumenty dlaczego Rada tak postąpiła. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Wójt otrzyma uzasadnienie do powyższej uchwały. Następnie 

poprosiła o przegłosowanie uchwały. 

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: 7 głosów „za”, 6 głosów 



„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XLIII/266/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kornica. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 5. Sprawy różne 

Radny Marek Michaluk zapytał w sprawie autobusu, który jedzie przez „starą wieś”. Powiedział, że na 

końcu wsi jest przystanek i dzisiaj kierowca powiedział do mieszkańca, że autobus już nie będzie 

zajeżdżał. 

Wójt Gminy odpowiedział, że będzie interweniował, gdyż to nie ma prawa mieć miejsca, bo otrzymał 

wykaz miejsc wyznaczonych do zatrzymywania. 

Radny Marek Michaluk zapytał kiedy rozpoczną się prace budowlane na drodze Dubicze – Zalesie?  

Wójt Gminy odpowiedział, że zgłosił firmie, złożył ofertę. Jeżeli pogoda i warunki pozwolą to zrobią 

do końca roku. W tej chwili firma robi projekty związane z rozliczeniem dotacji.  

Radny Marek Michaluk powiedział, że rozmawiał ze strażakiem, że Wójt powiedział, że stawki zostaną 

podniesione z 13 zł na 20 zł. 

Wójt Gminy powiedział, że zgłosił do budżetu, żeby zmienić stawki ryczałtowe dla strażaków, 

ponieważ stawka jest 13 zł. Ona obowiązuje od 2013 r. - 2014  r.   

Radny Marek Michaluk zapytał kiedy pracownik skończy kosić pobocza w miejscowości Koszelówka, 

Zalesie, Dubicze? Stwierdził, że należy wysłać jeszcze raz osobę, żeby wykosiła pobocza we wszystkich 

miejscowościach.  

Wójt Gminy odpowiedział, że będą kontynuować ale w pierwszej kolejności mają dokonać przeglądu 

oczyszczalni, muszą robić sprawy bieżące.  

Radny Dariusz Stepczuk pogratulował Pani Dyrektor Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w 

Starej Kornicy, że Program Erazmus został zakwalifikowany i dzieci będą mogły z niego skorzystać. 

Radny Ignacy Janczuk przypomniał, że na ostatniej sesji był jeden z mieszkańców i pytał co się dzieje z 

oświetleniem w Wólce Nosowskiej. Poprosił o włączenie lamp. Następnie zapytał kiedy zostanie 

przyjęty Program z Organizacjami Pozarządowymi? Dodał, że to Wójt odpowiada za przyjęcie tego 

Programu, który powinien zostać przyjęty do końca listopada. 

Wójt Gminy odpowiedział, że oświetlenie zostało zgłoszone. Dodał, że zostanie wysłane pismo. 

Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe  były konsultacje, były uwagi, były na sesji 

postawione wnioski, żeby jeszcze raz pochylić się nad tym dokumentem. Zapytał, czy zostały 

zgłoszone wnioski przez Radnych jeżeli chodzi o dodatkowe wprowadzenie zapisów? 

Radny Krzysztof Gawłowski podziękował Panu Wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy, całej Radzie na 

czele z Panią Przewodniczącą za drogę w Kobylanach, która poprawiła bezpieczeństwo i komfort. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęło pismo Pani  Dyrektor Zespołu 

Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy, które zostało Państwu przekazane.  

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła wniosek skierowany do Skarbnik Gminy Stara Kornica o 

zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni 

ścieków w Starej Kornicy – opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 150.000,00 zł. 



Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy powiedział, że temat został zgłaszany już wcześniej. Poinformował, że w następnym roku 

mogą być nabory na gospodarkę ściekową. Żeby to zrobić potrzeba koncepcji, czasu i rozmowy z 

osobą, która będzie to projektowała i dopiero później będzie można się ubiegać. Wszystkie działania, 

które będą robione w kolejnym okresie programowania będą wymagały stosownych pozwoleń 

budowlanych. 

Radny Ignacy Janczuk zapytał na jakim etapie jest przetarg na SUW w Wólce Nosowskiej? 

Wójt Gminy odpowiedział, że jest na ostatnim etapie kompletowania wszystkich dokumentów. 

Powiedział, że jest  przygotowana specyfikacja, z którą musi się zapoznać i zostanie wydane polecenie 

o ogłoszeniu przetargu do końca roku. Nadmienił, że uzyskał zgodę na przesunięcie terminu jeżeli 

chodzi o SUW do połowy 2023 r. 

Radny Mateusz Jóźwiuk zapytał na jakim etapie jest przetarg na śmieci? 

Wójt Gminy odpowiedział, że jest przygotowana przez pracowników specyfikacja. Nadmienił, że te 

dwa wnioski muszą być do końca roku opublikowane. Dodał, że przetarg na odpady zostanie 

ogłoszony na dwa lata. 

Przewodnicząca Rady zapytała czy jest to zgodnie z prawem, bo jeżeli cena śmieci ustalana jest na 

rok, a Wójt chce przetarg ogłosić na dwa lata, to w jakiej sytuacji jest postawiona Rada? 

Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli może ogłaszać przetargi na usługi, które są powtarzane cyklicznie, 

może ogłaszać na pół roku, dziewięć miesięcy, na półtora roku, dwa lata. 

Przewodnicząca Rady zapytała na jaki najdłuższy okres Wójt może ogłosić przetarg na śmieci? 

Wójt Gminy odpowiedział, że samorządy z reguły ogłaszają na rok, albo dwa, wcześniej ogłaszano na 

pół roku, ale do dwóch lat to jest  maksymalnie. 

Skarbnik Gminy odniosła się do założeń do budżetu na 2022 r. Ryczałt dla kierowców OSP 42.000,00 

zł, ryczałt dla Komendanta Gminnego 15.600,00 zł, ekwiwalent pieniężny dla strażaków za udział w 

akcjach ratowniczo-gaśniczych 20.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 5.000,00 zł, zakup materiałów i 

wyposażenia dla OSP 6.000,00 zł, badania techniczne samochodów 3.500,00 zł, zakup paliwa 

30.000,00 zł. 

Punkt 6. Zamknięcie obrad sesji 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 20:00 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła XLIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

Protokołowała: Marzena Gromysz 

Przewodniczyła: Zofia Szpura 


