
PROTOKÓŁ Nr XLV/2022  

z sesji Rady Gminy Stara Kornica  

odbytej w dniu 28 stycznia 2022 r. 
 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI 

Data rozpoczęcia 28.01.2022 r. 

Godzina rozpoczęcia 15:13 

Godzina zakończenia 21:30 

Miejsce Sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica 

Przewodniczący obrad Zofia Szpura – Przewodnicząca Rady Gminy Stara Kornica 

Liczba radnych 15 

Liczba obecnych radnych 10 

Nieobecni radni 

Eugeniusz Brzezicki 

Jacek Kulesza 

Stanisław Maciejuk 

Piotr Pieczyński 

Dariusz Stepczuk 

Goście 

Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica 

Małgorzata Patralska – Skarbnik Gminy 

Urszula Sadowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego 

Stefan Iwanowski – Radny Powiatu Łosickiego 

Joanna Geresz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach 

Andrzej Hordejuk – Prezes SRW „Park” Wólka Nosowska 

Sołtysi 

mieszkańcy 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura otworzyła XLV sesję Rady Gminy Stara Kornica w dniu 28 
stycznia 2022 r. Powitała przybyłych Radnych, Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka, Skarbnik Gminy 
Małgorzatę Patralską, sołtysów, przybyłych mieszkańców, dyrektor Joannę Geresz, prezesa Andrzeja 
Hordejuka. 
 
  



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 XLIV sesji. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2022 – 2036, 

2) uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na Komisji zostały przyjęte trzy uchwały. Punkt  5  będzie miał 

brzmienie: 

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2022 r. na realizację zadania 

inwestycyjnego: „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka 

od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km”, 

2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2022 r. na realizację zadania 

inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze – Wólka 

Nosowska – gr. woj. (Nosów) od km 0+2300 do km 5+800 km”, 

3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2022 – 2036, 

4) uchwalenia budżetu Gminy Stara Kornica na rok 2022, 

5) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z 

terenu Gminy Stara Kornica  za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

Przewodnicząca Rady nadmieniła, że pozostałe punkty pozostają w tej formie, którą odczytała. 

Zapytała, czy ktoś z Radnych chciałby wnieść zmiany do porządku obrad? 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o zatwierdzenie porządku obrad z punktami, które zostały dodane. 



W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 10 radnych 

biorących udział w głosowaniu: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 

przyjęła porządek obrad. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) przyjęcie protokołu z XLIV 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 10 radnych 

biorących udział w głosowaniu: 9 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

przyjęła protokół z poprzedniej sesji. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

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

działalności między sesjami. 

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

Radny Piotr Kiryluk poprosił, aby w sprawozdaniu w działalności między sesjami były też omawiane 

zarządzenia, które wójt wprowadza oraz, żeby te informacje docierały do radnych na maila. Poprosił 

wójta o przedstawienie jakie zostały wprowadzone ostatnio zarządzenia. 

Wójt Gminy poinformował, że są to takie zarządzenia które wynikają z prawa zgłoszone przez 

pracowników z działań gminy. W zawiązku z tym, że wójt idzie na planowany zabieg zostało 

podpisane zarządzenie odnośnie powołania pracownika na zastępstwo na czas nieobecności wójta.  

Następnie trwała dyskusja nad Zarządzeniem Wójt Gminy Stara Kornica w sprawie powołania 

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

Radny Mateusz Leszczyński zapytał wójta jak zamierza podpisać umowę z powiatem sokoro będzie na 

zwolnieniu? 

Wójt Gminy poinformował, że została upoważniona osoba do czynności nagłych, pilnych. Osoba, ta 

będzie zastępowała, będzie miała uprawnienie do podpisywania dokumentów, które są w gestii 

wójta.  

Następnie trwała dyskusja nad umową między Gminą Stara Kornica, a Starostwem Powiatowym w 

Łosicach. W dyskusji udział wzięli: Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk, Radny Mateusz Leszczyński. 

Wójt Gminy odniósł się do budowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej. 

Zapytał Skarbnik Gminy czy przy tym zapisie planowanym, który w tej chwili został wprowadzony do 

budżetu, nad którym proceduje teraz rada, to pani tą umowę z wyłonioną firmą podpisze?  

Mieszkanka Gminy Stara Kornica poprosiła o udzielenie głosu w związku z informacją, która została 

wyświetlona. Nadmieniła, że na stronie internetowej Urzędu Gminy zostało umieszczone 

oświadczenia Wójta Gminy oraz pismo Skarbnik Gminy. Z projektu umowy wynika, że Gmina Stara 



Kornica będzie kredytowała wykonawcę. Następnie wypowiedziała się w kwestii umieszczonych na 

stronie internetowej oświadczenia Wójta Gminy oraz pisma Skarbnik Gminy.  

Wójt Gminy złożył wyjaśnienia odnośnie umieszczonych pism na stronie internetowej Urzędu Gminy.  

Radny Mateusz Leszczyński poprosił o przedstawienie umowy, która zostanie podpisana z 

wykonawcą. 

Wójt Gminy odpowiedział, że takie umowy jednostka będzie sprawdzała. Podstawową rzeczą przy 

sprawdzaniu to jest to czy są zabezpieczone środki w budżecie na czas realizacji, podpisania umowy 

oraz czy umowa, która jest podpisana z wykonawcą, parafowana przez skarbnik oraz wójta jest 

identyczna jak umowa która jest zgłoszona na stronie internetowej i zamieszczona dla oferentów.  

Skarbnik Gminy złożyła wyjaśnienia odnośnie pisma, które skierowała do Wójt Gminy Stara Kornica. 

PRZERWA 

PO PRZERWIE 

Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady po przerwie. 

W dalszym ciągu trwała dyskusja na temat finansowania inwestycji budowy stacji uzdatniania wody w 

Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budżetu na 2022 rok, zarobków 

pracownika gminy, oraz spotkania zorganizowanego 31 grudnia 2021 roku w urzędzie gminy. 

Wójt zapytał Panią Skarbnik czy przy tym planie budżetu, nad którym dzisiaj rada głosuje, czy przy 

tym zapisie gdzie wprowadzone jest w budżecie 1 480 000,00 zł podpisze Skarbnik umowę na 

realizację zadania budowy stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej? Wójt powiedział, że Pani 

Skarbnik odpowiedziała mu, że nie podpisze. 

Przewodnicząca po wypowiedzi Pana Wójta przywitała przybyłych: Przewodniczącą Rady Powiatu 

Łosickiego Urszulę Sadowską i Radnego Powiatu Łosickiego Stefana Iwanowskiego, następnie 

wznowiła dyskusję. 

W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Rady Zofia Szpura, Skarbnik Gminy, Wójt Gminy, Radny Piotr 

Kiryluk, Radny Ignacy Janczuk, mieszkanka gminy. 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.   

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

Punkt 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między 

sesjami. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności między sesjami.   

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

Przewodnicząca udzieliła głosu Radnemu Powiatowemu Stefanowi Iwanowskiemu. 

Radny Powiatowy Stefan Iwanowski nadmienił, iż ma podpisaną umowę przez Starostwo na realizację 

budowy drogi: Wólka Nosowska- Dubicze, następnie na prośbę przewodniczącej przekazał 

porozumienie. 



Punkt 5. Podjęcie uchwał w sprawie 

Radny Krzysztof Gawłowski zapytał czy tylko na jedną drogę została przyniesiona umowa. Radny 

Powiatowy Stefan Iwanowski sprostował, iż przyniósł podpisane umowy na 2 drogi. Na Wygnanki – 

Rudka oraz Dubicze – Wólka Nosowska. 

Przewodnicząca Rady Powiatu powiedziała, iż na sesji Powiatu zostały zabezpieczone środki na drogi 

oraz radca prawny sprawdził umowy i ma nadzieję, iż w tym roku wszyscy będziemy się cieszyć 

wspólnie zrobionymi drogami. 

Wójt Gminy powiedział, że jest za tymi drogami i jak sytuacja finansowa pozwala to trzeba te drogi 

robić. Na dzień dzisiejszy Wójt chce aby w budżecie były środki zabezpieczone na projekty uchwał 

dróg, nad którymi rada dziś będzie głosowała jak również na projekt który jest w toku: Budowa i 

przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami 

towarzyszącymi, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica, 

ponieważ jest to priorytet, ponieważ woda to jest podstawa bytu i funkcjonowania. 

Przewodnicząca poprosiła Przewodniczącego Komisji Wspólnej o przedstawienie opinii komisji na 

temat uchwał nad którymi odbędzie się głosowanie. 

Przewodniczący Komisji Wspólnej Piotr Kiryluk, powiedział, że na posiedzeniu komisji wszystkie 

uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie. 

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2022 r. na  

realizację zadania inwestycyjnego: "Przebudowa ciągu drogowego dróg 

powiatowych Nr 2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 

km" 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLV/275/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2022 r. na 

realizację zadania inwestycyjnego: "Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2021W o dł. 

odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km" wraz z uzasadnieniem. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 10 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 10 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLV/275/2022 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 

2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego: "Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 

2021W o dł. odcinka od km 0+000 do km 6+544 tj. 6,544 km". 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2022 r. na  

realizację zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 

2047W Walim - Dubicze - Wólka Nosowska - gr. woj. (Nosów) od km 

2+300 do km 5+800 km"  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLV/276/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2022 r. na 



realizację zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2047W Walim - Dubicze - 

Wólka Nosowska - gr. woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+800 km" wraz z uzasadnieniem. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 10 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 10 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLV/276/2022 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 

2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2047W Walim - 

Dubicze - Wólka Nosowska - gr. woj. (Nosów) od km 2+300 do km 5+800 km". 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Powiatu podziękowała za pozytywne przegłosowanie uchwał oraz zapytała czy 

Pan Wójt do 31 stycznia podpiszę umowy. 

Wójt Gminy powiedział, iż umowa musi być przedyskutowana i sprawdzona. Musi pochylić się nad 

umową oraz porozmawiać z zarządem, aby nie miał problemów z realizacją inwestycji. Na czas 

ogłoszenia przetargu musi to być podpisane dwustronnie. 

Przewodnicza Rady Powiatu poinformowała, iż Pan Wójt dostał pismo mówiące o tym, że w 

przypadku braku zgody nastąpi utrata dofinansowania uzyskanego przez Powiat Łosicki na te 2 

przegłosowane drogi. Do 31 stycznia Pan Wójt jest zobowiązany do podpisania umowy. 

Przewodnicząca powiedziała, że jeżeli Wójt nie podpisze umowy przepadnie 5 000 000,00 zł. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w przerwie skonsultowała z prawnikiem, który nie wnosi 

żadnych uwag pod kątem umowy. 

Radny Powiatu Stefan Iwanowski  powiedział, że jeżeli Pan Wójt nie podpisze umowy, to tych 

pieniędzy nie można przesunąć na inne drogi. Te pieniądze zostaną odesłane do Warszawy.  

Wójt Gminy poinformował, że pieniądze które gmina otrzymała z różnych działań rządowych nie 

mogą zostać przesunięte na inne działania. 

Dalej trwała dyskusja nad podpisaniem porozumienia przez Wójta Gminy. 

W dalszej dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura, mieszkańcy gminy, Radny 

Mateusz Leszczyński, Wójt Gminy, Radny Ignacy Janczuk. 

Mieszkaniec gminy zapytał, iż w związku z tym, że Pan Wójt idzie na zwolnienie, do kogo mogą się 

zgłaszać w sprawie umowy na drogi? 

Wójt Gminy poinformował, iż zostały podpisane stosowne dokumenty i jest osoba wyznaczona, jest 

nim pracownik naszej gminy. Wójt poinformował, iż ukaże się zarządzenie na stronie internetowej. 

Przewodnicząca Rady zapytała kiedy ukaże się zarządzenie? 

Wójt poinformował, iż nie zostawi Gminy bez osób decyzyjnych, tak aby w imieniu Wójta podpisali 

dokumenty tak aby gmina funkcjonowała na bieżąco. 

Przewodnicząca Rady zapytała czy dziś Pan Wójt podpisał zarządzenie? 

Wójt Gminy odpowiedział że tak. 



Przewodnicząca poprosiła o przyniesienie zarządzeni i zarządziła 5 minut przerwy. 

PRZERWA 

PO PRZERWIE 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady i poinformowała, że w dniu dzisiejszym została powołana 

osoba na Zastępcę Wójta przez Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka i poprosiła o uszczegółowienie 

zakresu obowiązków oraz uprawnień jakie wójt dał zastępcy. Czy zobowiązał wójt zastępcę do 

podpisania wszelkich umów oraz zobowiązań, które należą w gestii wójta. 

Wójt Gminy poinformował, iż rozmawiał z pracownikami i poinformował iż osoba która będzie go 

zastępować ma mieć pełne uprawnienia do wszelakich czynności, które na co dzień podpisuje wójt. 

Te upoważnienie jest bardzo szerokie do podpisywania dokumentów. 

Przewodnicząca zapytała czy zastępca będzie mógł podpisać porozumienie? 

Wójt Gminy poinformował, że w tej chwili nie pamięta, bo tam jest może 20-30 punktów. Na pewno 

jest tam punkt mówiący o podpisywaniu umów i akceptacji płatności. 

Przewodnicząca zapytała czy może podejmować zobowiązania? 

Wójt Gminy zapytał czym jest umowa? 

Przewodnicząca odpowiedziała, że zobowiązaniem. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przesłanie na adres e-mail jaki jest zakres upoważnień i czynności 

jaki został powierzony zastępcy. 

Mieszkaniec gminy zapytał kim jest ta osoba i do kogo mogą się zwracać? 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż będzie to pracownik gminy i 31 będzie opublikowane 

zarządzenie na stronie gminy. 

Radny Ignacy Janczuk rozpoczął dyskusję na temat podpisania porozumień na drogi. 

W dyskusji udział wzięli: Radny Ignacy Janczuk, Radny Piotr Kiryluk, Radny Mateusz Leszczyński, Wójt 

Gminy, Przewodnicząca Rady Zofia Szpura, Przewodnicząca Rady Powiatu Urszula Sadowska. 

3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica  na 

lata 2022 - 2036 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że jest opinia RIO z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie opinii 

przedłożonego przez Wójta Gminy Stara Kornica projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stara Kornica na lata 2022- 2036, pozytywnie z zastrzeżeniami opiniuje projekt ww. uchwały i 

z tą informacją radni oraz pracownicy się zapoznali. Poprosiła Panią Skarbnik o zabranie głosu w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Opinia RIO stanowi załącznik do protokołu. 

Skarbnik Gminy przedstawiła objaśnienia do uchwały nr XLV/277/2022 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica 

na lata 2022 – 2036. 



Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLV/277/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na 

lata 2022 – 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 10 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 10 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLV/277/2022 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Stara Kornica na lata 2022 – 2036. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

4) uchwalenia budżetu Gminy Stara Kornica na rok 2022  

Przewodnicząca Rady poinformowała, że RIO również zaopiniowało pozytywnie z uwagami 

przedłożony przez Wójta Gminy Stara Kornica projekt uchwały budżetowej Gminy Stara Kornica na 

2022 rok wraz z uzasadnieniem. Nadmieniła iż RIO w swojej sentencji prosiło o urealnienie budżetu 

na 2022 rok i poprosiła Panią Skarbnik przedstawienie uzasadnienia budżetu na 2022 rok. 

Opinia RIO stanowi załącznik do protokołu. 

Skarbnik Gminy przedstawiła objaśnienia do uchwały nr XLV/278/2022 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Kornica na rok 2022. 

Radny Mateusz Leszczyński zapytał Wójta odnośnie płatności za opiekę nad salą w Starej Kornicy i 

opalanie. 

W dyskusji udział wzięli: Radny Mateusz Leszczyński, Wójt Gminy. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLV/278/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Kornica na rok 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 10 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 10 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLV/278/2022 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Kornica na rok 2022. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

5) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stara Kornica za udział w 

działaniu ratowniczym,  szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLV/279/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stara Kornica za udział w działaniu ratowniczym, 

szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 



Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 10 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 10 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLV/279/2022 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stara Kornica za udział w działaniu 

ratowniczym, szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych 

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

Punkt 8. Sprawy różne i wolne wnioski 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w trakcie odczytywania uchwał dostała informację SMS od 

Przewodniczącego Komisji Budżetu Powiatu Łosickiego, którą następnie odczytała. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęła odpowiedź na pismo z dnia 1 

grudnia 2021 roku w sprawie petycji radnych skierowanej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie. 

Odpowiedź na pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęła odpowiedź do radnego od 

Rzecznika Praw Obywatelskich na pismo z dnia 01 grudnia 2021 roku. 

Odpowiedź na pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęło pismo dotyczące terenu pod 

inwestycję OZE – elektrociepłowni na biogaz rolniczy i/lub biometanowi. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęło pismo do Przewodniczącej Rady z dnia 20 stycznia 

2022 roku z Powiatu Łosickiego o wsparcie finansowe udowy drogi 2021W. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęło pismo do Przewodniczącej Rady z dnia 20 stycznia 

2022 roku z Powiatu Łosickiego o wsparcie finansowe budowy drogi 2047W. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęło pismo do Przewodniczącej Rady z dnia 17 stycznia 

2022 roku odnośnie stanowiska Rady Sołeckiej Sołectwa Wygnanki. Pismo zostało przekazane 

radnym. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że 5 stycznia 2022 roku wpłynął wniosek Wójta Gminy Stara 

Kornica w sprawie otrzymanego dofinansowania i zakresy prac w ZPPO Stara Kornica, kierowany do 



Przewodniczącej Rady oraz radnych: Marka Michaluka, Piotra Kiryluka, Ignacego Janczuka, Macieja 

Golwieja. Przewodnicząca Rady odczytała wniosek. 

Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że 25 stycznia 2022 roku wpłynął wniosek o zajęcie stanowiska 

Rady Gminy Stara Kornica w sprawie Szkoły w Starych Szpakach. Przewodnicząca Rady odczytała 

wniosek. 

Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś chciałby zabrać głos? 

Radny Piotr Kiryluk poprosił Panią Skarbnik o udzielenie odpowiedzi odnośnie zabezpieczonych 

środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na zadanie modernizacji oświetlenia. 

Skarbnik Gminy udzieliła stosownych wyjaśnień. 

Radny Piotr Kiryluk poinformował, iż na sesji dostał informację, że strażacy zmywają chodniki po 

firmie, która zakłada światłowód, na czyj koszt to robią? Poprosił Wójta Gminy o udzielenie 

odpowiedzi.  

Wójt Gminy poinformował odnośnie modernizacji oświetlenia. Wyjaśnił, aby podpisać porozumienie i 

uzyskać warunki realizacji zadania trzeba przeprowadzić inwentaryzację istniejących lamp, słupów. 

Zostało to zrobione z końcem IV kwartału, zostały przygotowane dokumenty PFU do tego wniosku i 

teraz będzie procedura wyłonięcia.  Odnośnie światłowodu Wójt potwierdził, iż firma weszła i kładzie 

światłowód na terenie Starej i Nowej Kornicy. Robią tak jak mają pozwolenie na kopanie. Prace 

porządkowe będą w późniejszym terminie jak pozwoli pogoda. Wójt powiedział, iż nie wysyłał 

strażaków aby oczyszczali tą drogę, ma informację iż firma ma to zrobić jak warunki na to pozwolą. 

Jeżeli było zgłoszenie i straż pojechała, to te zgłoszenie na pewno będzie w rejestrze i będzie podane 

do Państwowej Straży w jakim charakterze pojechali i co było przyczyną wyjazdu. 

Radny Piotr Kiryluk poinformował, że 23 grudnia pojawiła się informacja odnośnie wyboru 

najkorzystniejszej oferty na odbiór odpadów. Wybrana została firma EKOGLOBAL, a oferta opiewała 

na kwotę około 450 000,00 zł. Następnie 13 stycznia pojawiła się informacja na stronie gminy, że 

wybrano najkorzystniejszą ofertę firma: EKOLIDER. Co się stało, że nie wybrał Pan najtańszej firmy, 

tylko wybrał Pan firmę droższą o 100 000 zł? 

Wójt Gminy poinformował, że widocznie podczas weryfikacji firma nie spełniała wymogów, kryteriów 

wynikających z zapisów przetargów. Wójt Gminy wyjaśniał jak wygląda procedura przetargowa. 

Następnie trwała dyskusja odnośnie ważenia śmieci oraz zapisów w umowie z firmą odbierającą 

śmieci w której udział wzięli: Wójt Gminy, Radny Piotr Kiryluk, Przewodnicząca Rady Zofia Szpura, 

Radny Marek Michaluk. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o rozliczenie ile zostało odebranych odpadów od mieszkańców na 

PSZOK, oraz poprosiła o rejestr jeżeli taki istnieje z ważenia śmieciarek: rano, przed wyjazdem, po 

odbiorze śmieci i po południu po zebraniu wszystkich odpadów. 

Wójt Gminy poinformował, że było takie polecenie, że pracownik ma ważyć i przynosić kartkę do 

odpadów, aby porównać wagi. Wójt wydał takie polecenie po zdarzeniu gdzie wystawione zostały źle 

dokumenty na ponad 10 000,00 zł. 

Radny Mateusz Leszczyński zapytał czy boisko w Starych Szpakach zostało ukończone i kiedy? 



Wójt Gminy poinformował, że zostało ukończone zgodnie z terminami i protokołami. 

W dalszej dyskusji na temat boiska w Starych Szpakach, jego rozliczenia, uprzątnięcia, terminów 

ukończenia, odbioru udział wzięli: Radny Mateusz Leszczyński, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy. 

Mieszkaniec Gminy poruszył temat ostatnio realizowanego w listopadzie wraz z Tyglem Doliny Bugu 

projektu w Wólce Nosowskiej pn.: „Ogrody przyjazne pszczołom”. Przedstawił zakres prac oraz kwotę 

jakie gmina dołożyła, do realizacji projektu. Zaznaczył, że projekt się udał, wszystkie faktury celem 

rozliczenia zostały przedstawione do gminy. Mieszkaniec poinformował, iż wójt postanowił nie 

zapłacić faktury firmie ŁUK-KRUSZ za dostarczenie kamienia na cele realizacji projektu. Dopiero po 

wezwaniach, faktura została zapłacona z odsetkami. Po miesiącu od zapłaty firma dostała wezwanie 

do prokuratury. Została oskarżona o wyłudzenia. 

Wójt Gminy potwierdził, iż do gminy wpłynęła faktura i na fakturze było do zapłaty 1800,00 zł. 

Poruszył temat zakresu prac oraz wyboru koordynatora projektu. Wójt stwierdził, iż ilości, odległości i 

cena jednostkowa na fakturze są niewspółmiernie wysokie w stosunku do cen, które w ostatnim 

czasie składały firmy, gdzie gmina na bieżąco realizowała dostawę tego typu materiałów. Wójt 

poinformował, iż cena zadania była 10 krotnie wyższa niż u innych dostawców z tego regionu. 

W dalszej dyskusji udział wzięli: Wójt Gminy, mieszkańcy gminy, Przewodnicząca Rady Zofia Szpura. 

Radny Mateusz Leszczyński poinformował, iż mieszkańcy oczekują na zwołanie zebrania o odwołanie 

sołtysa. Termin mija w najbliższy wtorek. 

Wójt złożył stosowne wyjaśnienia w tej sprawie a następnie trwała dyskusja nad sytuacją we wsi 

Wygnanki. W dyskusji udział wzięli: Wójt Gminy, Radny Mateusz Leszczyński, Przewodnicząca Rady 

Zofia Szpura. 

Radny Mateusz Leszczyński poprosił Przewodniczącą Rady, aby przygotowała wniosek żeby 

zobligować Wójta albo Radę Gminy o zwołanie zebrania. 

Przewodnicząca Rady zapytała Panią Skarbnik, czy konsultowała z prawnikiem gminy informacje, 

którą uzyskała od sołectwa Wygnanki. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż konsultowała to z Panem mecenasem i wysłała wszystkie 

protokoły, które otrzymała od Pana Wójta. 

Przewodnicząca Rady poprosiła, aby Pan mecenas przyjechał i zapoznał się ze wszystkimi materiałami 

na miejscu. 

Radny Mateusz Jóźwiuk, poruszył temat budowy boiska w Starych Szpakach. Zapytał czy dobrym 

rozwiązaniem jest kładzenie tartanu w grudniu gdy jest zimo? Zapytał czy firma, która remontowała 

boisko posprzątała już wokół boiska? Poruszył także temat pisma, które Wójt skierował do rady o 

zajęcie stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania Szkoły w Starych Szpakach z uwagi na brak 

dyrektora. Radny zapytał czy Wójt Gminy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora? 

Wójt Gminy poinformował, iż w sprawie szkoły zwrócił się do rady. Wójta zamiarem jest ogłosić na 

przestrzeni marca kwietnia kolejny konkurs i czekać na rozstrzygnięcie. Wójt jest za tym aby szkoła 

funkcjonowała. Odnośnie przebudowy boiska, wójt poinformował, iż jest to tartan położony 

profesjonalnie i na prace jest 3 lata gwarancji. 

Przewodnicząca Rady zapytała wójta, co wójt miał na myśli pisząc pismo odnośnie zajęcia stanowiska 

przez radę  w sprawie dalszego funkcjonowania szkoły? 



Radny Mateusz Jóźwiuk powiedział, że chodzi o to aby poszła plotka, że rada chce zamknąć szkołę w 

Starych Szpakach. 

Wójt Gminy powiedział, że ludzie pytają czy to prawda, że wójt zamyka szkołę. Wójt poinformował iż 

odpowiedział, że nie zamyka. Nie ma on takich uprawnień, aby zamknąć szkołę. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż Rada Gminy nie podjęła żadnej uchwały dotyczącej 

zamknięcia szkoły, a wręcz przeciwnie rada ostatnio podjęła uchwała nadającą imię szkole. Został 

przygotowany sztandar i zostało nadane imię szkole. 

Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie informacji odnośnie funduszu 

sołeckiego. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że w dniu 4 października 2021 roku o godzinie 11:29 napisała e-mail 

do Pana mecenasa odnośnie realizacji funduszu w sołectwie Wygnanki. Następnie odczytała wysłaną 

wiadomość, oraz odpowiedź mecenasa. Skarbnik Gminy poinformowała, iż opinię mecenasa przesłała 

14 listopada również do Pana Wójta. 

Wójt Gminy poinformował, iż na bazie opinii mecenasa Pani Skarbnik wprowadziła do budżetu 

wnioski do funduszu sołeckiego sołectwa Wygnanki. 

Radny Mateusz Jóźwiuk, zapytał czy to prawda, iż Wójt podał dyrektor szkoły w Starych Szpakach do 

prokuratury, za kradzież oleju opałowego w szkole? 

Wójt Gminy poinformował, że to prawda bo z dokumentów, które otrzymał wynika, iż jest spory 

niedobór w ilości oleju opałowego w szkole i będzie to wyjaśniane. 

Radny Ignacy Janczuk poruszył temat wyboru firmy odbierającej śmieci, pisma odnośnie zajęcia 

stanowiska przez radę w sprawie dalszego funkcjonowania szkoły w Starych Szpakach, niedoboru 

oleju i zgłoszeniu do prokuratury. Poruszył także sprawy budowy w zimę boiska w Starych Szpakach, 

sprawę zgłoszenia do prokuratury firmy ŁUK-KRUSZ oraz uszkodzonych chodników przez firmę 

kładącą światłowód.  

Sołtys wsi Kiełbaski zapytał kiedy będzie realizowany fundusz sołecki? 

Wójt Gminy poinformował, że jeżeli chodzi o fundusz sołecki, to Wójt nie podejmuje w tej chwili, 

żadnych działań blokujących. Fundusz sołecki będzie realizowany do czasu, aż gmina nie straci 

płynności finansowej. Złożył wyjaśnienia odnośnie przyłączania światłowodów w kolejnych 

sołectwach oraz obecnie budowanych przyłączy. 

Wójt Gminy przedstawił informacje odnośnie kosztów jakie gmina będzie teraz ponosiła, oraz 

przychodów na bazie wpływów z subwencji/dotacji za styczeń 2022. 

Mieszkaniec Gminy, zapytał co będzie z rachunkiem za prąd na świetlicy w Wólce Nosowskiej? 

Wójt Gminy poinformował, iż nie będzie w umowie, że Pan musi płacić za prąd, a ta naliczona opłata 

zostanie umorzona wraz z odsetkami. A tą informację przedstawi na piśmie. 

Mieszkaniec Gminy, poinformował, iż złożył pismo w sprawie usunięcia drzew przy świetlicy, które 

stwarzają zagrożenie. Następnie odczytał to pismo. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Mieszkaniec Gminy zapytał czy Przewodnicząca Rady otrzymała pismo skierowane do niej? 

Powiedział, że pismo zostało przesłane na skrzynkę e-mail gminy. 



Wójt Gminy poinformował, iż pismo wpłynęło przed komisją i nie zdążył go przekazać. Poinformował, 

iż pismo dotyczy wynajmu mieszkania, które się zwolniło i przekaże je na komisje. Wójt 

poinformował, iż tego mieszkania nie sprzeda i nie wynajmie. 

Radny Piotr Kiryluk poruszył temat instalacji fotowoltaicznych i oszczędności jakie generują. Złożył 

propozycję by oświetlenie uliczne w ramach oszczędności wyłączać o godzinie 22, a nie tak jak jest o 

23. Zapytał czy są złożone wnioski w ramach programu Nowy Ład, oraz zapytał o sytuację drogi w 

Zalesiu. 

Mieszkanka Gminy zapytała Wójta czy w związku z pójściem na zwolnienie, kiedy zostanie podpisana 

umowa oraz czy da ją pełnomocnikowi celem zapoznania. 

Wójt Gminy poinformował, iż wcześniej umowy nie widział, dostała ją Pani Skarbnik. Umowa trafi do 

sekretariatu i tam odpowiednie osoby temat będą prowadzić. Wójt jest dobrej myśli, że ta sprawa 

będzie wyjaśniona i poprowadzona tak aby powiat mógł dalej to procedować i wójt podpisze umowę 

albo zastępca.  

Wójt powiedział, że na sprawy dotyczące jego osobiście nie będzie odpowiadał. Idąc na zabieg nie 

zostawi gminy bez osób nie mających uprawnień, czy kompetencji do podpisywania dokumentów, 

które na bieżąco wpływają. 

Przewodnicząca Rady podziękowała radnym za przybycie oraz udział w obradach. 

Punkt 9. Zamknięcie obrad sesji 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 21:30 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła XLV Sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

Protokołowała: Justyna Iwaniuk-Michalik 

Przewodniczyła: Zofia Szpura 


