
PROTOKÓŁ Nr XLIV/2021  

z sesji Rady Gminy Stara Kornica  

odbytej w dniu 29 grudnia 2021 r. 
 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI 

Data rozpoczęcia 29.12.2021 r. 

Godzina rozpoczęcia 15:30 

Godzina zakończenia 20:20 

Miejsce Sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica 

Przewodniczący obrad Zofia Szpura – Przewodnicząca Rady Gminy Stara Kornica 

Liczba radnych 15 

Liczba obecnych radnych 14 

Nieobecni radni Tadeusz Ilczuk 

Goście 

Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica 

Małgorzata Patralska – Skarbnik Gminy 

Mateusz Sadowski – Komendant Gminny OSP 

Andrzej Hordejuk – Prezes SRW „Park” Wólka Nosowska 

Kamil Ułasiuk – redaktor tygodnika Życie Siedleckie 

Sołtysi 

mieszkańcy 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura otworzyła XLIV sesję Rady Gminy Stara Kornica w dniu 29 
grudnia 2021 r. Powitała przybyłych mieszkańców, Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka oraz Skarbnik 
Gminy Małgorzatę Patralską, Radnych Gminy Stara Kornica oraz sołtysów. 
 
  



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 protokołu z XLII, XLIII sesji. 

3. Apel mieszkańców wsi Wygnanki 

4. Informacja Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2022 rok, 

2) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na 2022 rok, 

3) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stara Kornica na 2022 rok, 

4) przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych Gminy Stara Kornica”, 

5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 

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

7) zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

8) 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. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodnicząca Rady zapytała Wójta Gminy czy chciałby wnieść zmiany do porządku obrad? 

Wójt Gminy powiedział, że jest zdziwiony, dlaczego z porządku obrad usunięto przyjęcie budżetu na 

2022 r. i Wieloletnią Prognozę na lata 2022 – 2036. Nadmienił, że wnioskował o budżet przed 

Komisją, żeby do końca roku budżet na 2022 rok i WPF były przyjęte.  

Przewodniczący Komisji powiedział, że Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022-2036 i budżet na 2022 

r. zostały zaopiniowane negatywnie przez Komisję.   



Wójt Gminy powiedział, że jest zobligowany przed organami nadzorczymi o określone zajmowanie 

stanowiska i informowanie na jakim etapie są te sprawy. Dodał, że nie powinno zostać wykreślone to 

z dzisiejszego porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że budżet ma być przyjęty do 31 stycznia i nie musi być dzisiaj 

przyjmowany. Powiedziała, że jeżeli Wójt Gminy wnioskuje o przyjęcie dwóch uchwał do porządku 

obrad, więc zostanie przegłosowany porządek obrad z dwoma uchwałami, następnie zostanie 

przegłosowany porządek obrad w takiej formie jak został przygotowany. Zapytała ponownie Wójta 

Gminy czy wnioskuje, aby te uchwały umieścić w porządku obrad? 

Wójt Gminy powiedział, że chce wyjaśnienie, ostateczne stanowisko Rady jaka jest sytuacja, jeżeli 

chodzi o budżet 2022 i WPF 2022-2036. To Rada decyduje na posiedzeniach o podjęciu uchwały, 

Komisja tylko opiniuje.  

Przewodnicząca Rady zapytała Wójta Gminy czy chce wnieść zmiany do porządku obrad? 

Wójt Gminy odpowiedział, że wnioskował do Przewodniczącej Rady na początku listopada, aby 

odbyła się Komisja i Sesja, na której będą stawały wszystkie sprawy, które były do przedstawienia 

Radzie wraz z budżetem na 2022 r. i Wieloletnią Prognozę na lata 2022 – 2036. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Wójt nie wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwał. Następnie odczytała ponownie porządek obrad: 

1. Otwarcie. 

2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum, 

2) przedstawienie porządku obrad, 

3) przyjęcie protokołu z XLII, XLIII sesji. 

3. Apel mieszkańców wsi Wygnanki 

4. Informacja Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2022 rok, 

2) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na 2022 rok, 

3) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stara Kornica na 2022 rok, 

4) przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych Gminy Stara Kornica”, 

5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 

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

7) zmian w budżecie gminy na rok 2021, 

8) 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. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 



11. 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 14 radnych 

biorących udział w głosowaniu: 9 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. 

3) przyjęcie protokołu z XLII, XLIII sesji 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś ma uwagi do protokołu? 

Przewodnicząca Rady zgłosiła uwagę do protokołu nr XLII o uzupełnienie informacją, że Wójt Gminy 

Stara Kornica opuścił salę obrad. 

Wójt Gminy nadmienił, że zgłosił Przewodniczącej Rady, że musi wyjść ze względów osobistych.  

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie protokołu nr XLII z tą uwagą oraz protokołu nr XLIII.  

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: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” 

przyjęła protokoły z poprzednich sesji.  

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 3. Apel mieszkańców wsi Wygnanki 

Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu mieszkańców wsi.  

Mieszkanka wsi Wygnanki odczytała pismo z dnia 27 grudnia 2021 r. skierowane do Rady Gminy Stara 

Kornica.  

Pismo skierowane do Rady Gminy Stara Kornica mieszkańców wsi Wygnanki stanowi załącznik do 

protokołu.  

W dyskusji udział wzięli: Mieszkańcy wsi Wygnanki, Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk, Przewodnicząca 

Rady Zofia Szpura, Mieszkaniec wsi Stara Kornica, Radny Mateusz Leszczyński, Radny Ignacy Janczuk. 

Punkt 4. Informacja Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawił sytuację Ochotniczych Straży Pożarnych na 

terenie Gminy Stara Kornica i wyraził swoje zaniepokojenie uchwałą, która była opiniowana na 

posiedzeniu Komisji i nie została dopuszczona do przegłosowania. Strażacy są to ochotnicy, którzy 

niosą pomoc ludziom bezinteresownie, są wtedy, kiedy są potrzebni mieszkańcom gminy. Powiedział, 

że nie można wycenić pracy strażaków, gdyż to jest służba, to jest niesienie pomocy drugiemu 

człowiekowi. Nie możemy powiedzieć, że kwota, która została podana jest wysoka czy niska. W 



innych rejonach Polski są inne stawki wyższe czy niższe, są bardziej doceniani, mniej doceniani 

finansowo, ale strażak na to nie patrzy.  

Wójt Gminy powiedział, że zgłaszał do budżetu na 4 listopada 2021 r., gdzie na Komisji przedkładał, 

żeby ryczałt był po 20 zł. Zaangażowanie druhów jest to rzecz nieoceniona. Następnie przedstawił 

liczbę wyjazdów poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych z lat 2020 - 2021.   

Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej dodał, że ochotnicy biorą nieduży ekwiwalent za wyjazdy. 

Część pieniędzy przeznaczają na integrację straży, na zebrania, spotkania, żeby to funkcjonowało. 

Chodzi o to, żeby zwrócić im za dojazdy oraz poświęcony czas.  

W dyskusji udział wzięli: Radny Ignacy Janczuk, Radny Maciej Chraszcz, Radny Dariusz Stepczuk, 

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

Radny Mateusz Leszczyński, mieszkaniec Starej Kornicy, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Punkt 5. 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 6. 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 7. Podjęcie uchwał w sprawie 

1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2022 rok 

Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji o przedstawienie informacji z przebiegu posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji powiedział, że wszystkie uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie oprócz 

uchwały budżetowej na 2022 r. i WPF 2022-2036. 

Przewodnicząca Rady dodała, że również diety dla strażaków.   

Wójt Gminy nadmienił, że poprosił Kierownik GOPS o odniesienie się do punktów, które były 

podważane na Komisji. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLIV/267/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2022 rok. 

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: 14 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLIV/267/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2022 rok. 



Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

2) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na 2022 rok  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLIV/268/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na 2022 rok. 

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: 14 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLIV/268/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na 2022 rok. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stara Kornica na 

2022 rok 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLIV/269/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stara Kornica 

na 2022 rok. 

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: 14 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLIV/269/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stara Kornica na 2022 rok. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

4) przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych Gminy Stara Kornica”  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLIV/270/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych 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 14 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 14 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLIV/270/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych Gminy Stara Kornica”. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

  



5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 

3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLIV/271/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

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: 14 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLIV/271/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o 5 minut przerwy. 

PRZERWA 

PO PRZEWRWIE 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady sesji. 

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

2021-2036 

Skarbnik Gminy przedstawiła objaśnienia do uchwały nr XLIV/272/2021 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica 

na lata 2021 – 2036. Następnie odczytała uzasadnienie do uchwały Nr XLIV/273/2021 Rady Gminy 

Stara Kornica z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie budżetu na 2021 r. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLIV/272/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

29 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 14 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 14 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLIV/272/2021 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. 

7) zmian w budżecie gminy na rok 2021  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLIV/273/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

29 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 14 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 14 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLIV/273/2021 Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

8) 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 zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? 

Prezes SRW „Park” Wólka Nosowska powiedział, że 17 listopada na sesji został odrzucony pierwszy 

projekt tego programu ze względu na to, że nie zostały naniesione poprawki czy sugestie do tego 

programu. Chodziło w tym, żeby cofnąć ten program do poprawki i przyjąć wszystkie punkty, które 

zostały zaproponowane. Stwierdził, że dwa punkty nie zostały umieszczone. Dodał, że Program 

powinien być uchwalony do 30 listopada. Z uwagi na to, że program został odrzucony, czy nie 

powinno się go przesłać ponownie do Organizacji celem zapoznania?  

Wójt Gminy powiedział, że sprawdzi jaka jest procedura i jeżeli prawo pozwala to zostanie przesłana 

wersja papierowa. 

Prezes SRW „Park” Wólka Nosowska wyjaśnił, że to nie chodzi o wersję papierową, tylko przed 

podjęciem takiego Programu warto zapoznać obie strony. Nadmienił, że nie został umieszczony 

załącznik graficzny na stronie internetowej gminy, przenoszący na stronę internetową 

stowarzyszenia. Następnie odniósł się do zabezpieczonych środków na Organizacje Pozarządowe, iż 

to Rada Gminy zabezpieczyła środki w kwocie 100.000,00 zł i każda organizacja, jak również straż 

może aplikować o środki zabezpieczone na Organizacje Pozarządowe.   

W dyskusji udział wzięli: Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk, Prezes SRW „Park” Wólka Nosowska 

Andrzej Hordejuk, Radny Dariusz Stepczuk. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLIV/274/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

29 grudnia 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. 

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: 13 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 1 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLIV/274/2021 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. 

Punkt 8. Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że żadne nowe interpelacje ani zapytania nie wpłynęły. 

Punkt 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

Przewodnicząca Rady przeczytała odpowiedź z dnia 6 grudnia 2021 r. na interpelację dotyczącą 

realizacji zadania pod nazwą „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach 

wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakóbów, Stanisławów, Stara Kornica”.  

Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik do protokołu.  

W dyskusji udział wzięli: Radny Piotr Kiryluk, Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk, Skarbnik Gminy 

Małgorzata Patralska, mieszkaniec Starej Kornicy. 

Przewodnicząca Rady przeczytała odpowiedź z dnia 29 listopada 2021 r. na interpelację dotyczącą 

niszczenia parkingu przy starej szkole podstawowej w Wólce Nosowskiej.  

Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady przeczytała odpowiedź z dnia 8 grudnia 2021 r. na interpelację dotyczącą 

udostępnienia rejestru umów oraz umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi 

usługi dla gminy.  

Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik do protokołu.  

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

Leszczyński, mieszkaniec Starej Kornicy, Radny Dariusz Stepczuk. 

Punkt 10. Sprawy różne i wolne wnioski 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęła informacja dotycząca udzielonego 

dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie.   

Informacja dotycząca udzielonego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie stanowi 

załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła odpowiedź z dnia 21 grudnia 2021 r. Marszałka Województwa 

Mazowieckiego na złożoną petycję Rady Gminy Stara Kornica. 



Odpowiedz Marszałka Województwa Mazowieckiego na złożoną petycję stanowi załącznik do 

protokołu.  

Radny Mateusz Leszczyński złożył formalny wniosek, żeby Komisji Rewizyjna przeanalizowała w jak 

najszybszym czasie wszystkie wydatki i umowy z firmami oraz co było robione w 2021 r. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie wniosku na piśmie i wtedy będzie podjęty na 

kolejnej komisji, sesji.  

Radny Mateusz Leszczyński zapytał Wójta Gminy co zamierza zrobić z funduszem sołeckim 

Wygnanek? 

Wójt Gminy odpowiedział, że rozmawiał z wykonawcą. Wykonawca złożył ofertę 27 grudnia, wskazał 

realizację zadania, zaproponował cenę 130,00 zł brutto za tonę, 200 ton to jest 26.000,00 zł. Na 

Komisji było mówione, że w funduszu sołeckim jest w tej chwili 15.720,00 zł. Rozmawiając z 

wykonawcą, on za te pieniądze nie jest w stanie wykonać.  

Radny Mateusz Leszczyński zapytał Wójta Gminy czy w 2022 r. zostanie zrobiona z budżetu gminy 

droga, jak fundusz przepadnie? 

Wójt Gminy odpowiedział, że w tej chwili nie ma budżetu na 2022 r.  

Sołtys wsi Kiełbaski zapytał Wójta Gminy w którym miejscu ma powstać farma fotowoltaiczna, na 

jakich działkach oraz w jakiej odległości od miejscowości Kiełbaski? Dlaczego sołtys dowiaduje się 

ostatni o takich rzeczach?  

Wójt Gminy odpowiedział, że jeden z mieszkańców złożył wniosek o budowę farmy fotowoltaicznej, 

jest to w toku uzgadniania, procedowania. Instytucja środowiskowa nakazała wykonać Raport 

oddziaływania na środowisko. Jak będzie gotowy Raport, to będą publikacje, gdzie można składać 

wnioski, będzie udostępnione gdzie to jest, na jakich działkach i jaka to jest odległość i każdy będzie 

mógł się wypowiedzieć. W tej chwili jest postępowanie zawieszone, ponieważ jedna z instytucji 

nałożyła wykonanie Raportu oddziaływania na środowisko.  

Prezes SRW „Park” Wólka Nosowska zapytał Wójta Gminy co z rachunkiem za prąd w świetlicy w 

Wólce Nosowskiej? 

Wójt Gminy odpowiedział, że nie został jeszcze rozpatrzony. 

Prezes SRW „Park” Wólka Nosowska powiedział, że wniosek odnośnie prądu wpłynął 19 listopada na 

sesję Rady Gminy, powinien być rozpatrzony niezwłocznie.  

Wójt Gminy odpowiedział, że musi respektować umowę, która jest podpisana. Dodał, że jak będzie 

wolna chwila, to zostanie wystosowane pismo do Pani Skarbnik i Prezesa Stowarzyszenia.  

Prezes SRW „Park” Wólka Nosowska przypomniał, że wójt powiedział, że umowy użyczenia będą 

podpisane kiedy poprzednie się skończą. Nadmienił, że umowa skończyła się w sierpniu, a druga w 

październiku. Zapytał Wójta Gminy na co czeka z tymi umowami? Poprosił, aby do tej umowy dopisać 

lokal, który za dwa dni zostanie opuszczony przez mieszkańca. Wyjaśnił, że stowarzyszenie chce 

rozszerzyć działalność, aby zrobić coś dla małych dzieci. Odniósł się do funduszu sołeckiego wsi Wólka 

Nosowska. Poinformował, że zostali wezwani z sołtysem 4 grudnia do Urzędu Gminy, gdzie 

dowiedzieli się, że ich fundusz sołecki nie zostanie zrealizowany, ponieważ nie wiedzą czego chcą, że 

nie potrafią napisać wniosku. Radca Prawny wystosował swoje stanowisko, że wszystko jest zgodne z 

prawem i można realizować fundusz sołecki. Na koniec podsumował w jaki sposób mieszkańcy widzą 

prace Wójta Gminy.  



Mieszkaniec Starej Kornicy omówił funkcjonowanie Gminy Stara Kornica. Następnie zapytał Wójta 

Gminy czy złożył wniosek na drugą transzę w ramach Polskiego Ładu, na luty? Poinformował, że 

otrzymał pismo z Urzędu Gminy Stara Kornica listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z 

rozmowy z pracownikiem urzędu w sprawie posypania dróg w okresie zimowym. 

Radny Piotr Kiryluk poprosił Wójta Gminy o przedstawienie planu odnośnie naboru w ramach 

Polskiego Ładu, co jest priorytetem w tej kwestii, co się wydarzyło w świetlicy w Kobylanach oraz ilu 

wykonawców się zgłosiło do przetargu rewitalizacji cmentarza w Kornicy? 

Wójt Gminy odpowiedział, że składał Polski Ład w trzech działaniach. Jedno działanie bez limitu 

środków na oczyszczalnie na 15.000.000,00 zł, drugie działanie to były drogi, trzecie działanie na 

budynek Urzędu Gminy. Jeżeli chodzi o kolejny nabór poprosił o składanie wniosków. Dodał, że 

zostanie powtórzona droga oraz oczyszczalnia, będzie wspomniana tak jak poprzednio droga do 

zakładów kredowych oraz inne drogi, które były podawane. W świetlicy w Kobylanach było 

zadymienie, ogień, gdzie nadpalona została krokiew i folia. Była firma ubezpieczeniowa, firma, która 

montowała panele fotowoltaiczne. Powodem zwarcia nie były panele fotowoltaiczne, tylko kabel, 

który był przebity gwoździem. Był jeden przetarg ogłoszony na rewitalizację cmentarza, który był 

unieważniony czy nierozstrzygnięty. W drugim przetargu złożyła jedna czy dwie firmy. 

Mieszkaniec Starej Kornicy zaproponował, aby „Omya” partycypowała w kosztach budowy drogi do 

zakładu.  

Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli będzie miał komplet dokumentów, będzie rozmawiał z 

mieszkańcami, ponieważ jest kwestia wywłaszczenia drogi. Na czas składania wniosku do Polskiego 

Ładu nie musi mieć pozwoleń. Nadmienił, że zostały dopisane jeszcze dalsze działki. Dodał, że wystąpi 

do zakładu „Omya” o włączenie się oraz że złoży środki na to zadanie do Polskiego Ładu. Tam trzeba 

zrobić drogę techniczną, szeroką, bo tam jeżdżą kombajny, ciągniki i w ubiegłym roku było w tamtym 

punkcie najwięcej załadowań samochodów ciężarowych w Polsce.  

Mieszkaniec Starej Kornicy poprosił, o zaprotokółowanie czy będzie partycypował zakład i w jak dużej 

ilości pieniędzy?  

Skarbnik Gminy doprecyzowała swoją wypowiedź na interpelacje Radnego Kiryluka, który zapytał o 

kwotę 11.296,00 zł, gdzie powiedziała, że część było rozłożone na raty. Tam jeszcze była spłata za 

pełną instalacje fotowoltaiczną ok. 8.000,00 zł, a ok. 3.000,00 zł było rozłożone na raty.  

Wójt Gminy powiedział, że będzie to rozliczone z odsetkami. Nadmienił, że był ogłoszony przetarg na 

śmieci, gdzie zgłosiły się trzy firmy, rozstrzygnięcie będzie po nowym roku.   

Przewodnicząca Rady zapytała na jaki okres został ogłoszony przetarg? 

Wójt Gminy powiedział, że na rok. Następnie wyjaśnił, że wniosków klęskowych w okresie 23 – 30 

czerwca, po przedłużeniu do 10 lipca zostało złożonych do wojewody 10 sierpnia 39, z czego w 31 

protokołach były wykazane straty powyżej 30 %, w 6 poniżej, 2 protokoły z części gospodarstwa. 4 

października Mazowiecki Urząd Wojewódzki wystąpił do Urzędu Gminy o dostarczenie ekspertyzy 

instytutu meteorologii. 27 października otrzymaliśmy ekspertyzę, po czym została przekazana do 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Część protokołów wymagała poprawy. Następnie 

przedstawił informację uzupełniającą do Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2022 r. Dodał, że budżet którego Pani Skarbnik nie przygotowała, który chciał żeby 

Rada przejęła, nie zawiera informacji o ryczałcie, kosztach straży. W tym dokumencie był policzony 

ekwiwalent dla straży już po 20 zł, ryczałt dla kierowców, ryczałt dla komendanta, zakup usług 

zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia, badania techniczne samochodów, ubezpieczenie OC, 



ubezpieczenie strażaków, zakup paliwa. Jeżeli chodzi o studnie, to Państwo zdjęliście z zadań 

inwestycyjnych. W specyfikacji było napisane, że firma, która złoży ofertę to ma wykonać w ciągu 6 

miesięcy od chwili podpisania umowy. W umowie, która nie jest jeszcze podpisana jest napisane, że 

będzie realizacja przez firmę, która spełniła wszystkie warunki do 31 maja 2022 r.  

Radny Ignacy Janczuk ponowił prośbę o wycinkę drzew przy świetlicy, ponieważ są tam suche 

drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu. Poprosił, jak będzie nowy nabór na Polski Ład do 15 lutego, 

aby zgłoszono drogi gminne, bo to jest szansa na wybudowanie znacznej ilości dróg gminnych. W 

Wólce Nosowskiej dokończenie drogi, na Kolonii Szpaki dokończenie obu betonówek, droga 

Kazimierzów - Wólka.  

Wójt Gminy poprosił, aby wnioski zgłaszać do sekretariatu.  

Radny Dariusz Stepczuk przyłączył się do stanowiska mieszkańca Starej Kornicy w sprawie 

partycypacji kosztów w budowie drogi, żeby większa część funduszy była po stronie zakładu.  

Radny Mateusz Leszczyński zapytał Wójta Gminy czy w tym roku będzie taniej czy drożej za odpady? 

Wójt Gminy odpowiedział, że są na stronie podane stawki, za które każda firma będzie odbierać.  

Radny Mateusz Leszczyński zapytał jaka firma wygrała przetarg? 

Wójt Gminy odpowiedział, że złożyły trzy firmy ofertę. W tej chwili jest wezwanie o uzupełnienie 

dokumentów.  

Radny Mateusz Leszczyński przypomniał, że było ustalone, że pracownik gminy sprawdzi ile ton 

śmieci jest z każdej wioski, czy to zostało sprawdzone? 

Wójt Gminy odpowiedział, że wydał polecenie od maja, tak do dzisiaj polecenie nie zostało 

odwołane. Wszystkie samochody, które odbierają śmieci przed i po są ważone. 

Przewodnicząca Rady odpowiedziała na pytanie odnośnie otwarcia ofert, ponieważ jest informacja na 

stronie internetowej, że trzy firmy złożyły oferty, najtańsza firma, która ma 100% dała kwotę 

426.555,14 zł.  

Radny Krzysztof Gawłowski powiedział, że chciałby zgłosić do Polskiego Ładu dokończenie drogi do 

Huszlewa oraz drogę na Czarnoziem. 

Radny Mateusz Jóźwiuk zapytał, czy na PSZOK-u jest wyznaczone miejsce na odpady do 

kompostowania? Nie ma. 

Radny Piotr Kiryluk poprosił, żeby Radni na Komisję Budżetową otrzymali informację ile jest 

przeznaczanych środków z budżetu gminy na nadzory inwestorskie. W tym roku mieliśmy drogę do 

Kobylan zrobioną i ewentualnie z projektu OZE, po to by Rada mogła rozważyć, czy nie jest zasadne 

zatrudnić inspektora nadzoru na stałe w gminie. Poprosił o przygotowanie na Komisję informacji ile 

gmina przeznacza na delegację wszystkich pracowników.  

Przewodnicząca Rady zapytała Wójta Gminy czy coś wie w kwestii światłowodu, który miał być 

zrobiony w trakcie roku? 

Wójt Gminy odpowiedział, że pisane były ponaglenia do firmy. Były teraz wydawane kolejne 

pozwolenia na układanie kabli na naszych drogach powiatowych. Nie były montowane gniazdka w 

domach, ponieważ był COVID.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że mieszkańcy chcieliby złożyć wniosek na dofinasowanie z 

programu Czyste Powietrze i mają problem, ponieważ osoba, która jest wskazana do pomocy w 



wypełnieniu tego wniosku i pomocy w rozliczeniu nie bardzo potrafi odpowiedzieć na pytania, wręcz 

odsyła, żeby szukać gdzie indziej pomocy. Ta osoba bierze pieniądze za ten projekt, czy nie należałoby 

dać komuś kompetentnemu ten zakres pracy, żeby mógł doradzić ludziom jak skorzystać z tego 

programu? Poprosiła o przygotowanie informacji na Komisję ilu osobom została udzielona pomoc w 

wypełnieniu wniosku na Czyste Powietrze od początku roku 2021. Zapytała Wójta Gminy czy wie, że 

mieszkańcy się skarżą? 

Wójt Gminy odpowiedział, że z chwilą kiedy pracownica przeszła do innego Urzędu, zostało 

przesunięte to działanie do Ochrony Środowiska. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w zależności 

od wniosku, jest gratyfikacja dla osoby która to wykonuje.    

Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnik Gminy o udzielenie informacji, czy osoba, która zajmuje się 

projektem Czyste Powietrze dostaje pieniądze niezależnie od tego ile jest wniosków składanych lub 

rozliczanych? 

Skarbnik Gminy powiedziała, że odpowiedź zostanie przygotowana na posiedzenia Komisji.  

Radny Mateusz Leszczyński zapytał Wójta Gminy ile zostało zwolnionych osób z płacenia podatku za 

zamontowanie instalacji fotowoltaicznych, bo w ustawie jest ulga podatkowa? 

Wójt Gminy odpowiedział, że mieszkańcy składają, ale jest to rozstrzygane przez instytucje 

nadzorcze, bo nie ma wiedzy, co kiedy komu się należy.  

Radny Marek Michaluk powiedział, że jest teraz na stronie urzędu w zakładce zamówienia publiczne i 

jest zamówienie odnośnie przebudowy stacji uzdatniana wody w Wólce Nosowskiej. Do jutra jest 

termin składania ofert, czy ktoś już się zgłosił?  

Wójt Gminy odpowiedział, że dzwonili do gminy, do wójta, do pracownika który był odpowiedzialny 

za projekt, bo są na stronie dokumenty. Zainteresowanie było, dopytywali o sprawy związane z 

przystąpieniem do przetargu.  

Radny Marek Michaluk zapytał, dlaczego projekt jest z roku 2017, cała ta specyfikacja się zmienia. 

Dlaczego projekt nie został uaktualniony? 

Wójt Gminy odpowiedział, że na czas składania wniosku w czerwcu tego roku była aktualizacja, bo 

inaczej by nie przeszedł.  

Radny Marek Michaluk zapytał, dlaczego była robiona aktualizacja? 

Wójt Gminy odpowiedział, że dostosowania do wymogów, a wartości nie były zmienione. 

Radny Marek Michaluk powiedział, że jeżeli jest robiona aktualizacja, to zmienia się strona tytułowa 

projektu, czyli na pierwszej stronie powinna być data aktualizacji projektu, tak? 

Wójt Gminy odpowiedział, że nie wie, nie pamięta, na pewno było to aktualizowane. Nadmienił, że 

nie wie czy kryteria tego wymagały.   

Radny Marek Michaluk zapytał czy jest nowy operator do koparko-ładowarki? 

Wójt Gminy odpowiedział, że jest osoba, która jeżeli zachodzi taka potrzeba to obsługuje maszynę.  

  



Punkt 11. Zamknięcie obrad sesji 

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

zamknęła XLIV Sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

Protokołowała: Marzena Gromysz 

Przewodniczyła: Zofia Szpura 


