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Punkt 1. Otwarcie sesji 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura otworzyła XLVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy 

Stara Kornica w dniu 23 lutego 2022 r. Przeprosiła za opóźnienia ze względu na przedłużającą 

się Komisję, obrady zostały przesunięte w czasie. Powitała przybyłych 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 protokołu z XLV sesji. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2022 – 

2036, 

2) zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś wnosi uwagi do porządku obrad? 

Nikt nie wniósł uwag do porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady zapytała kto jest za przyjęciem porządku obrad, kto jest przeciw, kto 

się wstrzymał? 



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 porządek obrad. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) przyjęcie protokołu z XLV sesji 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu? 

Radni nie wnieśli uwag 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: 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 

głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół z poprzedniej sesji. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 3. Podjęcie uchwał w sprawie 

Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Wspólnej o przedstawienie opinii 

komisji jak zostały przyjęte uchwały. 

Przewodniczący Komisji Wspólnej Tadeusz Ilczuk, powiedział, że Wieloletnia Prognoza 

Finansowa oraz budżet gminy zostały zaopiniowane pozytywnie. 

Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnik Gminy o odczytanie uzasadnienia do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. 

Skarbnik Gminy przedstawiła objaśnienia do uchwały nr XLVI/280/2022 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Stara Kornica na lata 2022 – 2036. Następnie przedstawiła objaśnienia do uchwały nr 

XLVI/281/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie 

budżetu na rok 2022 oraz plan wydatków majątkowych. 



Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś chciałby zabrać głos? 

Wójt Gminy powiedział, że zadanie pn.: „Modernizacja budynków Zespołu Publicznych 

Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Staraj Kornicy” nie powinno zostać 

zdjęte z wydatków majątkowych. Powinno się je utrzymać, ponieważ też jest to zadanie do 

którego Gmina przystępowała już po raz trzeci, do pozyskania środków. Powiedział, że nie 

akceptuje zmian w załączniku majątkowym. 

Przewodnicząca Rady zapytała Wójta Gminy, że realizując uchwałę budżetową w jaki sposób 

wójt chce sfinansować zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa SUW Wólka Nosowska”? 

Wójt Gminy odpowiedział, że jak prosił Panią Skarbnik, pisał informację, żeby przedstawiła 

jaka jest zdolność finansowa gminy i jakie ma możliwości gmina w zakresie zwiększenia 

zobowiązań, czy w dokonaniu zmian które pozwoliłyby realizować termomodernizację jak 

również wyremontować stację uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej, bo te zadania są na 

tyle istotne, ponieważ szkoła wymaga tych remontów, jak również wymaga przebudowy, 

unowocześnienia. Te zadania nie powinny być zdejmowane. 

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że Pan Wójt wraz z pracownikiem zlekceważyli całą Radę, 

ponieważ Rada zwróciła się z prośbą jakie są potrzebne pieniądze w 2022 r. i jakie w 2023 r. 

Pan Wójt odmówił tego. Rada musiała na chwilę zdjąć te pieniądze ze szkoły, żeby uratować 

projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej, żeby mogła być podpisana 

umowa. Szkoła nie została zdjęta na zawsze, została tylko zdjęta do momentu kiedy pojawią 

się pieniądze z nadwyżki budżetowej i jeszcze inne, które mają wejść do gminy. Rada zrobiła 

wszystko co jest możliwe, żeby doszło do modernizacji SUW Wólka Nosowska, musieliśmy 

tak zrobić, ponieważ Pan Wójt nie wskazuje środków finansowania, a Rada nie mogła 

zwiększyć deficytu. 

Przewodnicząca Rady odczytał pismo skierowane do Skarbnik Gminy, które dotyczy realizacji 

zadania pod nawą „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz 

z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Stara Kornica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz nadzorem 

inwestorskim”. Powiedziała, że podpisanie tego dokumentu odmówił wójt oraz osoba, która 

sporządziła to pismo. Dodała, że w związku z powyższym sporządziła notatkę służbową. 



Poinformowała, że na Posiedzeniu Komisji powstał problem z zapisem w budżecie i 

poprosiliśmy o informację jakie kwoty powinny być zawarte w budżecie w 2022 i 2023 r., jak 

powinna ta inwestycja być rozliczona? 

Wójt Gminy powiedział, że nie zgadza się z wypowiedzią Radnego Janczuka. Mając na 

uwadze sytuację finansową trzeba wskazać źródła finansowania zadania w postaci SUW 

Wólka Nosowska i zadania finansowania termomodernizacji szkoły w Starej Kornicy. Zgodnie 

z programem i umową zawartą z jednostką dotującą zadanie to będzie realizowane na 

przestrzeni roku 2022 – 2023. Była informacja wójta o wprowadzenie takich zapisów na lata 

2022-2023. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Pan Wójt nie wskazał kwot. Kwoty wskazała Rada 

Gminy zdejmując inwestycje. 

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2022 – 2036 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLVI/280/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

10 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 

XLVI/280/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2022 – 2036. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

2) zmian w budżecie gminy  na rok 2022 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLVI/281/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 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 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

10 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 

XLVI/281/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2022. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 4. Sprawy różne i wolne wnioski 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęło pismo z dnia 9 lutego 

2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczące uchwał w zakresie 

planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ta informacja została Państwu przekazana. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęło pismo z dnia 15 lutego 

2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczące uwzględnienia w 

projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów przeznaczonych do 

zalesienia. Pismo zostało przekazane Państwu. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęło pismo z dnia 17 lutego 

2022 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczące przekazania pisma 

nr WI-IV.7160.6.2022.ACH w sprawie apelu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie 

uwzględnienia gruntów przeznaczonych pod zalesienie. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęły dwa pisma, które nie zostały rozpatrzone 

na Komisji, ale zostaną przekazane na kolejne posiedzenie. Pierwsze pismo z dnia 28 stycznia 

2022 r. kierowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska w sprawie 



usunięcia drzew. Drugie pismo z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie utwardzenia drogi w 

miejscowości Czeberaki, Wyrzyki, Kornica. 

Pisma stanowią załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? 

Radny Mateusz Leszczyński złożył wniosek odnośnie przyspieszenia prac Komisji Rewizyjnej 

celem sprawdzenia wszystkich umów, przetargów, umorzeń z podatków za 2021 r. Następnie 

złożył wniosek o powiększenie składu Komisji Rewizyjnej, gdyż nie może być parzysta liczba 

w komisji. Zaproponował, aby w Komisji Rewizyjnej było siedem osób. Następnie zapytał 

Wójta Gminy kiedy zwoła zebranie w miejscowości Wygnanki odnośnie wyborów nowego 

sołtysa? Zapytał czy jest w Urzędzie uchwała odnośnie odwołania sołtysa, czy trzeba taką 

uchwałę? 

Wójt Gminy odpowiedział, że wpłynęły dokumenty do wójta. Poinformował, że zlecił 

przygotowanie formalno-prawne wszystkich dokumentów. Dodał, że będzie podejmował w 

najbliższym tygodniu decyzje w jakim terminie odbędą się wybory sołtysa. Nadmienił, że 

dokumenty z zebrania wiejskiego wpłynęły do wójta 18 lutego 2022 r. 

Radny Mateusz Jóźwiuk zapytał Wójta Gminy w sprawie Polskiego Ładu, ponieważ na Komisji 

była dyskusja w sprawie dróg, które wójt zamierza złożyć w Kobylanach oraz w Kiełbaskach. 

Czy wójt pamięta o innych miejscowościach jak Szpaki Kolonia? Czy wójt uwzględnił tą drogę 

do zgłoszenia w Polskim Ładzie? 

Wójt Gminy odpowiedział, że na wcześniejszych sesjach zgłaszane były drogi do programu 

PROW na dotacje 64%. Było to zabezpieczenie środków na dokumentację projektową na 

drogę w Koszelówce, Kolonia Szpaki. Jak nabór będzie ogłoszony będziemy wnioskować na tą 

drogę. 

Radny Mateusz Jóźwiuk zapytał, czy jest kandydat na dyrektora szkoły w Starych Szpakach? 

Wójt Gminy powiedział, że wydał polecenie pracownikom, żeby w najbliższym miesiącu 

został ogłoszony nabór na stanowisko dyrektora szkoły w Starych Szpakach. 



Radny Ignacy Janczuk odniósł się do rachunku, którym gmina obciążyła Stowarzyszenie. Rada 

wyraziła zgodę, aby ten rachunek został wycofany i żeby gmina nie żądała zapłaty przez 

Stowarzyszenie. Dodał, że Wójt Gminy publicznie obiecał, że tą decyzję cofnie. Zapytał wójta 

kiedy planuje rozwiązać ten problem? Nadmienił, że Stowarzyszenie złożyło podanie o lokal, 

ponieważ umowa upłynęła już jakiś czas temu i do dnia dzisiejszego nie została podpisana 

nowa umowa. Zapytał kiedy zostanie podpisana umowa? Dodał, że Stowarzyszenie złożyło 

podanie o przejęcie lokalu z przeznaczeniem dla małych dzieci, który został zwolniony przez 

mieszkańców. Prosiliśmy o wycinkę kilku suchych drzew na wysokości placu zabaw, które 

zagrażają bezpieczeństwu. Poprosił o niezwłoczne podjęcie działań. 

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli chodzi o odstąpienie umowy jak tylko czas pozwoli to 

zostanie to napisane i będą umorzone odsetki do dnia kiedy będzie decyzja. Wyjaśnił, że 

jeżeli chodzi o lokal po mieszkańcu, to nie pamięta czy był odbiór tego lokalu. Kwestia 

sprawdzenia czy było to wykonane, jeżeli tak to na pewno trafi na Radę do Pani 

Przewodniczącej. Umowa na kontynuację będzie załatwiona w przyszłym tygodniu. 

Poinformował, że rozmawiał z Prezesem Stowarzyszenia, który powiedział, żeby wójt 

wystosował pismo do konserwatora, że wyraża zgodę na usunięcie drzew. Nadmienił, że ta 

czynność musi być inaczej robiona. Ta czynność należy do właściciela działki. Zostało wydane 

polecenie pracownikowi, żeby przygotował dokumenty w kierunku usunięcia drzewa, ale 

jako wnioskodawca gmina. 

Radny Piotr Kiryluk odniósł się do dzisiejszej uchwały i limitu wydatków na SUW w Wólce w 

poszczególnych latach. Powiedział, że Rada uchwaliła, że w tym roku jest przeznaczone 

3.040.000,00 zł, w następnym 1.718.000,00 zł. Pani Skarbnik powiedziała, że w tych kwotach 

są zawarte koszty inwestorskie. Poprosił Panią Skarbnik, żeby przygotowała pismo do Pana 

Wójta i Pani od przetargów o tych limitach o których Pani wspominała, które mogą być 

zawarte w umowie z wykonawcą. Nadmienił, że zostały do złożenia trzy wnioski do Polskiego 

Ładu. Zapytał wójta, na co zamierza złożyć? Zaproponował, żeby złożyć wniosek do Polskiego 

Ładu na szkołę w Kornicy. Powiedział, że możemy dostać 80% dofinansowania i mamy 

bardzo dużą szansę otrzymania ok. 5.000.000,00 zł. Powiedział, że jak zostanie złożony 

wniosek na Polski Ład i zostanie podpisany wniosek z wykonawcą na SUW, żeby wójt poszedł 

na urlop. Zapytał wójta kiedy ostatnio był na urlopie oraz kiedy zostanie zebrana ziemia, 

która została zepchnięta przez równiarkę w Zalesiu? 



Wójt Gminy odpowiedział, że będzie posługiwał się kwotami, które są wpisane w budżecie 

na 2022 r. i kwotą przyjętą w budżecie i w WPF na 2023 r. Te kwoty będą się pokrywały z tą 

sumą całkowitą, która była przedstawiona, czyli będzie to koszt inwestycji plus nadzór 

inwestorski. Wyjaśnił, że gmina będzie składała na Polski Ład na wkład własny na stację 

uzdatniania wody i na wkład własny na termomodernizację szkoły. Jest sprawa złożenia na 

drogę, tam mieszka dużo osób, to w pierwszej kolejności trzeba zrobić na całej długości w 

Kobylanach na Czarnoziem. Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o zebranie pobocza na pewno zostanie 

to zrobione, tylko trzeba poczekać aż ustąpią opady. Dodał, że urlop wykorzysta jak czas mu 

na to pozwoli. 

Przewodnicząca Rady dodała, że jeżeli wójt chce wykorzystać urlop zaległy, to do 30 czerwca 

jest zastępca, ponieważ są to koszty na koniec kadencji dla gminy. 

Radny Mateusz Leszczyński zapytał, co z wiatami w Wygnankach? 

Wójt Gminy powiedział, że informował na zebraniach jaka jest sytuacja. W ubiegłym roku 

było uruchomione działanie, zgłoszony był pozew do sądu. Pozew został przerwany, 

ponieważ Powiat nie wykonał tych działań, które były podjęte i ustalone z wójtem, czyli 

rozgraniczenie działek, wytyczenie, przedstawienie do ośrodka dokumentacji podziału tych 

działek i wówczas proces wywłaszczenia czy przejęcia poprzez zasiedzenie byłby 

kontynuowany. W tej chwili nie jest kontynuowany. Działka na której stoi wiata jest niczyja. 

Gmina wystąpiła z wnioskiem o przejęcie poprzez zasiedzenie. 

Radny Mateusz Leszczyński złożył wniosek formalny, żeby gmina wzięła geodetę i to 

wytyczyła. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że jeżeli chodzi o informację, która została przekazana 

przez Starostwo Powiatowe, to chodzi o to żeby wytyczyć z tej działki pas drogowy. Przy 

okazji robienia planów na drogę Rudka – Kobylany – Wygnanki ma być wytyczony pas 

drogowy. 

Radny Mateusz Leszczyński powiedział, że mu chodzi o drugą stronę od strony Kiełbasek. 

Wójt Gminy powiedział, że wniosek odrębny Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach dotyczy 

umniejszenia działki od strony Makarówki i od strony Kornicy. 



Radny Ignacy Janczuk powiedział, że tam nie trzeba nic wydzielać, bo ta droga wchodzi w 

działkę i tylko wyznaczyć to miejsce. Została kiedyś błędnie poprowadzona droga i ten 

kawałek drogi jest w pasie tej działki.  

Radny Krzysztof Gawłowski powiedział, że projekt odnośnie szkoły w Kobylanach został 

zdjęty, chodzi o ogrodzenie i dojście do szkoły. Dzieci całą jesień i zimę brodzą w błocie, żeby 

dojść do szkoły. Co dalej z parkiem, boiskiem? 

Wójt Gminy powiedział, że są umowy podpisane na szkołę i na boisko, gdzie będą 

wykonywane prace. Na ten moment jeżeli pozostanie stan prawny taki jaki jest, jeżeli chodzi 

o zapisy budżetowe, to nie może uruchomić działań i wybrać firmy z którą podpiszę umowę 

na realizację tego projektu. 

Radny Piotr Kiryluk zapytał odnośnie prac przy cmentarzu, ponieważ z jednej strony nie ma 

ogrodzenia. 

Wójt Gminy odpowiedział, że było to zaprojektowane że ogrodzenie będzie z trzech stron. 

Nadmienił, że rozmawiał z wykonawcą, z właścicielem CPN-u i to będzie uzupełnione na 

koszt wykonawcy i właściciela, który się dołoży do tej części ogrodzenia. 

Radny Mateusz Jóźwiuk złożył wniosek formalny o przedstawienie całkowitej umowy 

odnośnie boiska w Starych Szpakach, jakie prace były zawarte, jakie powinny być wykonane i 

czy umowa została wykonana zgodnie z zapisami. 

Radny Ignacy Janczuk poprosił Pana Wójta, bo w gminie jest dużo miejscowości, żeby 

proporcjonalnie rozkładał inwestycje z Polskiego Ładu. Są miejscowości gdzie nic nie było 

zrobione i nic dalej nie jest planowane jak Kazimierzów, Zalesie, Szpaki Kolonia. 

Wójt Gminy odpowiedział, że staramy się robić tak jak są świetlice wszystkie wyposażone, 

niestety środki nie pozwalają. Nadmienił, że przedstawi Radnym jakie były pisane wnioski, na 

jakie kwoty, jakie drogi i w jakich miejscowościach. Jest informacja, że będą dotacje, ale one 

nie będą na każdą kwotę zgłoszoną, tylko będą limity. 



Radny Krzysztof Gawłowski powiedział, że trzeba brać pod uwagę potrzeby danej 

miejscowości. Nadmienił, że u nich drogi były w fatalnym stanie, tak samo i szkoła w 

Kobylanach nie ma boiska, ogrodzenia, kostki. 

Radny Mateusz Jóźwiuk zapytał, czy Szpaki Kolonia mniej płacą podatku niż Stare Szpaki, czy 

inne miejscowości? 

Wójt Gminy odpowiedział, że podatki które wpływają do gminy są od działalności 

gospodarczej, podatki od terenów zgłoszonych pod działalność, podatek rolny. Trudno w tej 

chwili powiedzieć jaka jest skala podatków przy tego rodzaju działalności. Są zabezpieczone 

środki w budżecie, będzie robiony projekt tej drogi na działanie w ramach dotacji naboru, 

który ma być ogłoszony w I kwartale w ramach PROW. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy wójt jeszcze w tym roku chce wprowadzić kolejne dwie 

drogi? 

Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli będzie to w ramach PROW i nabór będzie w I kwartale, to 

realizacja będzie nie w tym roku, to będzie II półrocze 2022. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że wystąpi do Mecenasa i chce żeby wszystkie umowy 

opiniował Pan Mecenas pod względem prawnym, zanim umowa trafi do niej. Nadmieniła, że 

nie doczekała się podziału kosztów. Odnośnie kosztów inspektora nadzoru, które zostały 

wyszacowane na 135.000,00 zł, w związku z tym jak te środki, limity zostały podzielone na 

SUW na rok 2022 i na rok 2023, to zarówno z jednego roku z tego limitu wydatków odejmuje 

135.000,00 zł. 

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli chodzi o inspektorów do tej pory było rozliczanie po 

zamknięciu inwestycji, czyli po odbiorze, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Tutaj też 

nic by się nie stało i tak prawdopodobnie będzie ogłoszone zapytanie, że płatność będzie 

jednorazowa po zakończeniu inwestycji. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że ma nadzieję że inwestycja SUW Wólka Nosowska 

dojdzie do realizacji, ponieważ Rada Gminy zrobiła wszystko co w jej mocy, uwzględniając 

finansowanie. W tej chwili to jest Pana zadanie, żeby dopracować umowę z wykonawcą i 

wszystkie limity wydatków, które mają być w danym roku. Te limity proszę przedstawić Pani 



Skarbnik, żeby można było to wprowadzić zgodnie z prawem. W tej chwili inwestycja SUW 

Wólka Nosowska zależy tylko i wyłącznie od Wójta. 

Wójt Gminy powiedział, że te zapisy które będą, też jeszcze jest jednostka nad nami, która 

weryfikuje i sprawdza. Nadmienił, że będzie robił wszystko tak jak prawnie to będzie 

wyglądało, od strony podjętej uchwały, czy nadzoru, który każdą uchwałę sprawdza i 

akceptuje do wdrożenia i wydatkowania przez wójta. 

Radny Mateusz Leszczyński zapytał wójta, że skoro rada jest organem uchwałodawczym, to 

czy wykona te uchwały? 

Wójt Gminy odpowiedział, że budżet który został przyjęty, to jest otwarcie i zgoda na 

wydatkowanie tych pieniędzy. One będą wydatkowane sukcesywnie przez cały rok. 

Radny Mateusz Leszczyński zapytał czy RIO zaopiniowało pozytywnie uchwałę budżetową? 

Wójt Gminy odpowiedział, że RIO sprawdza uchwały i informacja trafia do osoby, która 

podpisuje uchwały w imieniu Rady, czyli Pani Przewodnicząca. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała podjęta 28 stycznia 2022 r. została 

sprawdzana przez RIO. Zostały przekazane do RIO wyjaśnienia dotyczące zwiększenia 

deficytu, który nie został zwiększony przez Radę, ale przez Wójta wprowadzając nowe 

inwestycje. Dodała, że na chwilę obecną nie ma żadnej informacji co do odrzucenia, bądź 

zaakceptowania tej uchwały. 

Wójt Gminy powiedział, że te Pani słowa też będą przedmiotem badania, czy były takie 

określenia które Pani w tej chwili przywołuje. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że dostała pismo odnośnie zmian budżetowych tam gdzie była 

studnia wprowadzona, droga w Wyrzykach, ploter. Te zmiany były wprowadzone do budżetu 

i został zwiększony wtedy deficyt budżetu. Takie materiały otrzymali wszyscy Radni. Na 

Komisji Rada głosowała nad każdą pozycją, nad każdym zadaniem inwestycyjnym. W ramach 

tych środków zostało wprowadzone dofinansowanie dla powiatu. 

Radny Marek Michaluk poprosił o wyjaśnienie sytuacji z przystankiem w Starej Koszelówce. 



Wójt Gminy powiedział, że jest przystanek na krzyżówce, autobus jeździ do końca, tam 

odwozi dziecko i tam się zawraca. 

Radny Marek Michaluk przetoczył informacje przekazaną od mieszkańca odnośnie 

zachowania kierowcy autobusu. 

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli kierowca tak się odnosi, to zostanie przeprowadzona 

rozmowa z właścicielem czy taka sytuacja miała miejsce. 

Radny Marek Michaluk dodał, że kierowca powiedział, że przystanek stoi nielegalnie. 

Wójt Gminy powiedział, że zostanie to sprawdzone, bo nie pamięta, które przystanki były 

zgłaszane, które były rejestrowane i odpowie czy na starej wsi są dwa przystanki, czy trzy, czy 

legalnie jest tylko jeden. 

Radny Marek Michaluk zapytał, czemu miało służyć zebranie wiejskie w Koszelówce w dniu 

13 lutego 2022 r. oraz dlaczego sołtys wsi nie został poinformowany o tym zebraniu? 

Wójt Gminy odpowiedział, że było to spotkanie publiczne, chciał żeby byli wszyscy. 

Nadmienił, że Pan Michaluk jest również mieszkańcem. Dodał, że chciał przekazać informację 

taką, którą Państwo przekazują na Radzie od jakiegoś czasu. 

Radny Marek Michaluk zapytał, czy wójt w 2021 r. składał dofinansowanie do Funduszu Dróg 

Samorządowych? 

Wójt Gminy odpowiedział, że musi sprawdzić w dokumentach kiedy ostatnio gmina 

sprawdzała, aktualizacja była do wniosków na drogi samorządowe. 

Radny Marek Michaluk zapytał, czy na terenie naszej gminy są jakieś pola popegeerowskie? 

Wójt Gminy odpowiedział, że z informacji które zbierał, był kiedyś PGR i były grunty 

popegeerowskie, ale one były u nas użytkowane przez mieszkańców. Siedzibą PGR był 

Hruszniew, lub inna miejscowość w gminie Platerów. 

Radny Marek Michaluk zapytał, czy wójt będzie składał wniosek na dofinansowanie do 

programu PGR, bo możemy uzyskać jako gmina dofinansowanie w kwocie 3.000.000.00 zł, w 



sumie 95% dostaniemy z państwa, a 5% wkładu własnego. Czy wójt zamierza złożyć taki 

wniosek? 

Wójt Gminy odpowiedział, że nie rozpatrywał, nie rozmawiał z pracownikami. Są problemy z 

dotarciem do dokumentów, z uwiarygodnieniem tego że mieszkańcy, którzy pracowali w 

PGR to pochodzili z naszej gminy. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o podział obowiązków, bo to jest bardzo dużo dla jednej 

osoby, żeby włączyły się inne osoby, które pracują do pomocy Panu Wójtowi. 

Radny Marek Michaluk zaproponował, aby do Polskiego Ładu Pan wójt zgłosił ZPPO w 

Kornicy. Dodał, że jak wójt chce złożyć na drogę u Pana Krzysztofa na Czarnoziem, Kolonia 

Kiełbaski to jest za krótki odcinek, żeby uzyskać dofinansowanie. Powiedział, żeby wójt złożył 

jeszcze na dwie drogi, zsumować koszt inwestycji ok 5.000.000,00 zł, to może wójt by dostał 

dofinansowanie na te drogi. 

Wójt Gminy powiedział, że informował jakie będą robione działania. Mają być wnioski 

dofinansowane w granicach 5.000.000,00 zł -10.000.000,00 zł. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że przychyla się do prośby niektórych radnych, żeby złożył 

Pan Wójt na Polski Ład szkołę w Kornicy. 

Punkt 5. Zamknięcie obrad sesji 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 20:30 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła XLVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

Protokołowała: Marzena Gromysz 

Przewodniczyła: Zofia Szpura 


