
PROTOKÓŁ Nr XLVII/2022  

z sesji Rady Gminy Stara Kornica  

odbytej w dniu 30 marca 2022 r. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI 

Data rozpoczęcia 30.03.2022 r. 

Godzina rozpoczęcia 12:30 

Godzina zakończenia 18:00 

Miejsce Sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica 

Przewodniczący obrad Zofia Szpura – Przewodnicząca Rady Gminy Stara Kornica 

Liczba radnych 15 

Liczba obecnych radnych 11 

Nieobecni radni 

Tadeusz Ilczuk 

Jacek Kulesza 

Mateusz Leszczyński 

Piotr Pieczyński 

Goście 

Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica 

Małgorzata Patralska – Skarbnik Gminy 



INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI 

Lidia Twarowska – Radzikowska – Radca Prawny 

Jacek Korbas - Mecenas 

sołtysi 

mieszkańcy 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura otworzyła XLVII sesję Rady Gminy Stara Kornica w dniu 30 

marca 2022 r. Przeprosiła za opóźnienia ze względu na przedłużającą się Komisję, obrady zostały 

przesunięte w czasie. Powitała przybyłych radnych, sołtysów, gości, Radcę Prawnego Lidię Twarowską 

- Radzikowską, Mecenasa Jacka Korbasa, 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 XLVI sesji. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami: 

1) informacja na temat zarządzeń wydanych przez Wójta od ostatniej sesji, 

2) informacja o wyjazdach służbowych odbytych od ostatniej sesji. 

4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami. 

5. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Stara Kornica z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny w 2021 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań. 

6. Raport Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy z realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Gminie Stara Kornica w 2021 roku. 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r.  

8. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stara Kornica w roku 2021.  

9. Analiza zamówień publicznych i aktów prawa miejscowego.  

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” w 

Gminie Stara Kornica, 

2) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kornica na lata 2022-2025, 



3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024, 

4) poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, 

5) zmieniająca uchwałę Nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 

października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso,   

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

7) zmian w budżecie gminy na rok 2022, 

8) zobowiązania Wójta Gminy Stara Kornica do udostępnienia możliwości komentarzy w 

Biuletynie Informacji Publicznej, 

9) zobowiązania Wójta Gminy Stara Kornica do zawarcia umowy na obsługę prawną. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie obrad sesji.   

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

Radny Piotr Kiryluk poprosił o dodanie do porządku obrad po punkcie 4 punktu w brzmieniu: 

Informacja pracownika gminy odnośnie wniosków złożonych przez rolników w sprawie wystąpienia 

niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2021 r.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że chce wprowadzić jeszcze dwa punkty do podjęcia, ponieważ 

Komisja pozytywnie zaopiniowała dwie uchwały, a nie są wzięte pod uwagę. Poprosiła o przyjęcie do 

porządku obrad  w podpunkcie 10: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

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

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym oraz w ćwiczeniach i podpunkt 11 w 



brzmieniu: przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych gminy Stara 

Kornica”. 

Przewodnicząca Rady zapytała czy Rada wyraża zgodę na przegłosowanie porządku ze zmianami 

jednocześnie? Następnie przeszła do przegłosowania porządku obrad ze zmianami w odczytanej 

formie. Zapytała kto jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianami, 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 11 radnych 

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

przyjęła porządek obrad. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) przyjęcie protokołu z XLV I 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 11 radnych 

biorących udział w głosowaniu: 10 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” 

przyjęła protokół z poprzedniej sesji. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przerwę i informację czy Pan Wójt dołączy dzisiaj, czy nie. 

PRZERWA 

PO PRZERWIE 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady sesji Rady Gminy. 

  



Punkt 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami: 

1) informacja na temat zarządzeń wydanych przez Wójta od ostatniej sesji, 

2) informacja o wyjazdach służbowych odbytych od ostatniej sesji. 

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

działalności między sesjami, między innymi: informację na temat zarządzeń wydanych od ostatniej 

sesji oraz informację o wyjazdach służbowych odbytych od ostatniej sesji. Następnie przedstawił 

informację odnośnie uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Stara Kornica. 

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

Przewodnicząca Rady zapytała wójta, czy może powiedzieć w jakiej sprawie był w sądzie i czego 

dotyczył ten wyjazd? 

Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa jest zgłoszona przez byłego pracownika i jest w toku i nie będzie 

informował, jak będzie rozstrzygnięcie to poinformuje.  

Przewodnicząca Rady zapytała mecenasa, czy przedmiot sprawy jest tajny? 

Mecenas Jacek Korbas odpowiedział, że przedmiot sporu nie jest tajny. W trybie dostępu o informacji 

publicznej jeżeli chodzi o przedmiot sporu, to można te informacje udzielić, pozostałe do czasu 

zakończenia postępowania są wyłączone. 

Przewodnicząca Rady poprosiła wójta o odpowiedź na pytanie. 

Wójt Gminy powiedział, że jedna jest z powództwa byłego pracownika, a druga jest w przedmiocie 

zbadania działania, które miało miejsce tutaj w gminie.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wydanych jest 11 zarządzeń.  Zapytała dlaczego jest zmieniony 

Regulamin udzielenia  zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł 

netto? 

Wójt Gminy powiedział, że do tej pory było to rozbite na cztery różne zakresy. W tej chwili, żeby szło 

to płynniej, to ustaliliśmy tak jak mówi ustawa o zamówieniach publicznych, czyli pierwszym 

przedziałem jest kwota 130.000,00 zł, pozostałe wymagają zapytania i będzie to robił na zasadzie 

publikacji, tak jak stanowi prawo zamówień publicznych.  



Radny Piotr Kiryluk zapytał, czy to znaczy że do 130.000,00 zł wójt nie ma obowiązku wystosować 

zapytania ofertowego? 

Wójt Gminy odpowiedział, że nie ogłasza przetargu publicznego, ma obowiązek wewnętrzny do 

wyłonienia w drodze zapytania.  

Radny Piotr Kiryluk zapytał odnośnie punktu 6. Zarządzenie numer 278 jest adnotacja brak i 11 

również brak? 

Wójt Gminy odpowiedział, że do dzisiaj nie zostały wprowadzone w życie.  

Radny Piotr Kiryluk zapytał odnośnie postępowań sądowych, że jedno dotyczy pracownika, a drugie 

gminy. Zapytał wójta, czy uczestniczył w tym roku w postępowaniu z bankiem o pomówienia? 

Wójt Gminy odpowiedział, że uczestniczył. 

Radny Piotr Kiryluk zapytał czy bank pozywa gminę, czy wójta jako osobę prywatną? 

Wójt Gminy odpowiedział, że może tylko powiedzieć, że uczestniczył w spotkaniach na ten temat, kto 

jest stroną i kto jest w jakim charakterze to już zostawiam panu o informację do powoda. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o wyjaśnienia w sprawie zarządzenia numer 275, które zostało 

przyjęte 1 marca w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlicy wiejskiej w Starej Kornicy. 

Następnie odczytała treść zarządzenia. 

Wójt Gminy powiedział, że jest regulamin w którym są określone zasady korzystania, wynajmu, 

odpłatności za media, wszystkie które są związane z wynajmem i zwrotem kosztów, które gmina 

ponosi. Regulamin został skorygowany ze względu na wzrost cen dostosowując stawki do 

rzeczywistych jakie ponosi gmina przy realizacji opłat za funkcjonowanie tego obiektu.  

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. 



Punkt 5. Informacja pracownika gminy odnośnie wniosków złożonych przez 

rolników w sprawie wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 

2021 r. 

Przewodnicząca Rady zapytała, który z pracowników może udzielić taką informację?  

Wójt Gminy odpowiedział, że zdarzeniami klęskowymi zajmuje się komórka rolnictwa, w tej chwili 

Pani Joanna Stefanowicz. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że dzisiaj nie ma tej pani i poprosiła osobę, która przewodniczyła 

komisji szacowania tych środków. Dodała, że ma informację że uczestniczyła jedna z pracownic, więc 

poproszę Panią Adrianę o wyjaśnienie tej informacji. 

Wójt Gminy powiedział, że były to rzeczy uznane za wydarzenia klęskowe, zbieraliśmy te wnioski, 

były protokoły, były wysłane do wojewody. Część od wojewody jeszcze chyba nie wróciła, część 

wróciła. Komisja nie zakończyła we właściwym czasie wszystkich prac związanych przedłożeniem 

wniosków. Było wystąpienie do wojewody o uznanie, bo brakowało składu komisji, bo jedna z osób 

nie była obecna w tym czasie kiedy trzeba było to zamknąć i wysłać do wojewody.  

Przewodnicząca Rady poprosiła o udzielenie informacji odnośnie wniosków w sprawie występowania 

niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2021 r. 

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk powiedziała, że były przyjęcia, jeździła oszacować, 

sporządziła protokoły i pani z rolnictwa miała się dalej zająć protokołami, przesłać je do wojewody. 

Dodała, że dalej się tym nie zajmowała.  

Przewodnicząca Rady zapytała, ile osób uczestniczyło w komisji do szacowania niekorzystnych 

zjawisk?  

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk odpowiedziała, że trzy. Dwie osoby były z gminy i jedna 

z ODR. 

Radny Piotr Kiryluk zapytał, czy jest widomo dlaczego rolnicy nie otrzymali jeszcze tych wniosków? 

Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk odpowiedziała, że nie. Dodała, że ona zajmowała się 

tylko szacowaniem i opracowaniem protokołów, dalej tym zajmowała się pani z rolnictwa. 



Radny Ignacy Janczuk powiedział, że część rolników nie otrzymała tych protokołów. Dodał, że to 

powinno się zamknąć z końcem roku. Urząd, czyli pan wójt naraził tych rolników na poważne straty 

teraz czy w przyszłości, ponieważ jeżeli nie będzie tych protokołów pozytywnie zaopiniowanych przez 

wojewodę automatycznie rolnicy nie będą mogli starć się o rekompensatę tych strat. Pan wójt 

wprowadza nas w błąd ponieważ nie były dopełnione obowiązki ze strony Urzędu. Zapytał wójta czy 

zastanawiał się nad jakąś formą rekompensaty dla tych rolników, co dalej jest z tymi protokołami i 

dlaczego nie wróciły?  

Wójt Gminy odpowiedział, że były te protokoły. Nadmienił, że każe zrobić zestawienie tego działania 

jak było od początku, ile czasu było przyjmowane, ile było złożonych wniosków, co się z nimi stało, 

gdzie były wysyłane pisma.  

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że po konsultacji z wojewodą wiedzą, że nie zostały dopełnione 

obowiązki ze strony gminy. Dodał, że chce wiedzieć jakie to nie zostały dopełnione obowiązki i 

dlaczego wójt to ukrywa i nic z tym nie zrobił w momencie kiedy pojawił się ten problem. 

Wójt Gminy odpowiedział, że przedstawi dokumenty jaka była praca komisji. 

Radny Ignacy Janczuk poprosił wszystkich mieszkańców, którzy nie otrzymali tych protokołów, aby się 

konsultowali z nim albo z radnym Kirylukiem i sprawa będzie dalej procedowana. Poprosił, aby na 

następną komisję oraz sesję przygotować wszystkie dane dotyczące tej sprawy, dlaczego nie ma tych 

protokołów, co zostało zrobione i jakie pan widzi rozwiązanie tego problemu.  

Punkt 6. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Stara Kornica z realizacji zadań z 

zakresu wspierania rodziny w 2021 roku oraz potrzeby związane z realizacją 

zadań. 

Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Stara Kornica z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 

2021 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań, stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady odczytała Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Stara Kornica z realizacji zadań z 

zakresu wspierania rodziny w 2021 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań. 

Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś ma pytania do tego sprawozdania? 

Brak pytań. 



Punkt 7. Raport Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej 

Kornicy z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kornica w 2021 roku. 

Raport Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy z realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Stara Kornica w 2021 roku, stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś ma pytania do tego sprawozdania? 

Brak pytań. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Raport został zaaprobowany prze Radę i nie ma żadnych uwag 

do tego raportu. 

Punkt 8. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r.  

Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r., stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że materiały zostały wcześniej przedstawione i omówione na 

Komisji. Zapytała czy są jakieś uwagi do sprawozdania z działalności Komisji za 2021 r.? 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r. zostało 

zaakceptowane i przyjęte bez uwag. 

Punkt 9. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stara Kornica w roku 

2021.  

Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stara Kornica w roku 2021, stanowi załącznik do 

protokołu.  

Przewodnicząca Rady odczytała Analizę stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stara Kornica w roku 

2021.  

Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś ma pytania? Jeżeli są jakieś pytania to zostaną przekazane do 

dzielnicowego. 



Brak pytań. 

Punkt 10. Analiza zamówień publicznych i aktów prawa miejscowego.  

Przewodnicząca Rady poprosiła Członka Komisji Rewizyjnej o przedstawienie protokołu z kontroli, 

ponieważ nie ma Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

Radny Maciej Golwiej odczytał protokół z kontroli w zakresie analizy zamówień publicznych i aktów 

prawa miejscowego. 

Protokół z kontroli w zakresie analizy zamówień publicznych i aktów prawa miejscowego, stanowi 

załącznik do protokołu. 

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że w przyszłości musimy bardzo precyzyjne określać co Komisja ma 

sprawdzić, bo warto byłoby mieć obraz na jaką sumę zostało zawartych umów z podmiotami 

zewnętrznymi i czy niektóre z tych umów nie są rażąco za wysokie. 

Mieszkaniec powiedział, że ma uwagę do tego sprawozdania, czy może Rada nie zastanowiłaby się, 

nie podjęła takiego wniosku, żeby w tych wszystkich rozmowach o przetargach uczestniczył ktoś z 

Rady lub ktoś z Komisji Rewizyjnej, żeby potem nie było takich nadwyżek niewykorzystanych. 

Punkt 11. Podjęcie uchwał w sprawie 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Wspólnej jak zostały zaopiniowane 

uchwały.  

Zastępca Przewodniczącego Komisji Stanisław Maciejuk powiedział, że w większości pisma i uchwały 

zostały pozytywnie zaopiniowane, z wyjątkiem zajęcia stanowiska odnośnie dofinansowania 

Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, podania Zespołu Marysieńki, 

zaopiniowanie podania odnośnie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych, zaopiniowanie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie środków stanowiących fundusz sołecki, wniosek formalny o ustalenie stawki w wysokości 20 

zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniowych, zaopiniowanie 

podania Stowarzyszenia „Park”.   

Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie, które zostały zaopiniowane pozytywnie.  



Zastępca Przewodniczącego Komisji Stanisław Maciejuk poinformował, że wniosek formalny o 

zorganizowanie wspólnych wyjazdowych komisji w celu omówienia potrzeb inwestycyjnych w 

szkołach, wniosek o poparcie deklaracji Kodeks Korwina, wniosek formalny o zakup kruszywa lub 

gruzobetonu, zaopiniowanie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od 

nieruchomości, zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  zaopiniowanie uchwały w sprawie programu osłonowego 

„Korpus Wsparcia Seniorów”, wniosek formalny o zdjęcie zadania z tabeli 5 planu wydatków 

majątkowych, zaopiniowanie uchwały zmieniającej z dnia 22 października 2013 r., zaopiniowanie 

uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, 

zaopiniowanie uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Stara Kornica do zawarcia umowy na 

obsługę prawną, zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Stara Kornica na lata 2022 – 2036, zaopiniowanie uchwały w sprawie zobowiązania Wójta 

Gminy Stara Kornica do udostępnienia możliwości komentarzy w Biuletynie Informacji Publicznej, 

zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, wniosek formalny o 

ustalenie stawek w wysokości 20 zł za każdą rozpoczęta godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub 

akcji ratowniczej oraz stawki 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę w szkoleniu lub ćwiczeniu, 

zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych gminy Stara 

Kornica”. 

Przewodnicząca  Rady poprosiła Skarbnik Gminy o zabranie głosu. 

Skarbnik Gminy poprosiła, aby Przewodniczący Komisji wypowiedział się odnośnie wniosku Pana 

Wójta z dnia 17 marca. 

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że zostało to odłożone.  

Przewodnicząca  Rady powiedziała, że wnioski pana wójta skierowane do pani skarbnik z 17 marca 

2022 r., gdzie są ujęte cztery zadania został skierowany do ponownego rozpatrzenia przez Komisję 

Budżetową i poproszono o wnioski do Komisji Budżetowej.  

1) uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” w Gminie 

Stara Kornica 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLVII/282/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 

2022” w Gminie 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 11 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 11 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLVII/282/2022 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia 

Seniorów na rok 2022” w Gminie Stara Kornica. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

2) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Gminie Stara Kornica na lata 2022-2025 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLVII/283/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kornica na lata 2022-2025. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 11 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 11 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLVII/283/2022 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kornica na lata 2022-2025. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLVII/284/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 11 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 11 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLVII/284/2022 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

4) poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLVII/285/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

30 marca 2022 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 

oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Ignacy Janczuk zaapelował do mieszkańców gminy, aby podatki wpłacać do sołtysów. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że załącznik do uchwały jest to wprowadzenie nowej pani sołtys. 

Następnie pogratulowała pani, która została wybrana na sołtysa sołectwa Wygnanki.  

Wójt Gminy nadmienił, że bez uchwały nowa pani sołtys nie mogła zabierać podatków od 

mieszkańców. Dopiero dzisiaj przyjęcie uchwały zmieniającej skutkuje, że pani ma takie same 

uprawnienia jak każdy sołtys. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że te sprawy muszą być uregulowane uchwałą w zakresie inkasa 

sołtysów. Jeżeli jest zmiana sołtysa to nie możemy dać dokumentów, kwitariuszy żeby sołtys pobierał, 

bo jest to nieprawnie. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 11 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 11 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLVII/285/2022 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 

drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 



5) zmieniająca uchwałę Nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 października 

2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLVII/286/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 

października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 11 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 11 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLVII/286/2022 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 22 października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

6) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Gminy Stara Kornica za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu 

pożarniczym oraz w ćwiczeniach 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLVII/287/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Stara Kornica za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 

szkoleniu pożarniczym oraz w ćwiczeniach. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Mecenasa ponieważ ominęła uchwały, następnie poprosiła o 

pięć minut przerwy. 

PRZERWA 

PO PRZERWIE 



Przewodnicząca Rady wznowiła obrady sesji.  Następnie przedstawiła wynik głosowania uchwały w 

sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Gminy Stara Kornica za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym oraz 

w ćwiczeniach. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 11 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 8 głosów „za”, 2 głosy 

„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę Nr XLVII/287/2022 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych 

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

szkoleniu pożarniczym oraz w ćwiczeniach. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

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

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLVII/288/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

30 marca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 

2022 – 2036. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o wyjaśnienia Skarbnik Gminy do WPF oraz zmian w budżecie gminy 

na 2022 rok. 

Skarbnik Gminy przedstawiła objaśnienia do uchwały nr XLVII/288/2022 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na 

lata 2022 – 2036. Następnie przedstawiła objaśnienia do uchwały nr XLVII/289/2022 Rady Gminy 

Stara Kornica z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2022.  

Wójt Gminy powiedział, że zmiany które zostały wprowadzone to nie są te o które wnioskował do 

Rady. Przedstawione propozycje nie akceptuje, bo brak jest pozycji zgłoszonych przez wójta.  

Przewodnicząca Rady poprosiła o pismo, które wójt wnioskowała do rady o zmiany w budżecie.  

Wójt Gminy powiedział, że stanęło na Komisji. Dodał, że jeżeli radni będą potrzebowali teraz , to 

zmieni zasadę pisma, jeżeli chodzi o zmiany zapisów w budżecie będą szły równolegle do skarbnik i 

do komisji. 



Przewodnicząca Rady powiedziała, że na wcześniejszej Komisji Budżetowej uwagi wójta, które były 

skierowane do skarbnik zostały przesunięte na kolejne posiedzenie Komisji Budżetowej. Dodała, że 

Wieloletnia Prognoza Finansowa jak i zmiany w budżecie zostały pozytywnie zaakceptowane przez 

Komisję Budżetową.  Poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o zabranie głosu. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowej powiedział, że  wnioski zostały przesunięte, a 

uchwała budżetowa została zaopiniowana pozytywnie.  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLVII/288/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

30 marca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 

2022 – 2036. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 11 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 8 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 

2 głosy „wstrzymujące się” podjęła uchwałę Nr XLVII/288/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 

marca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 

2022 – 2036. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

8) zmian w budżecie gminy na rok 2022 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLVII/289/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ma odczytać całą treść uchwały? Następnie przeszła do 

przegłosowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 11 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 8 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 

2 głosy „wstrzymujące się” podjęła uchwałę Nr XLVII/289/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 

marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 



9) zobowiązania Wójta Gminy Stara Kornica do udostępnienia możliwości komentarzy w 

Biuletynie Informacji Publicznej 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLVII/290/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

30 marca 2022 r. w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Stara Kornica do udostępnienia możliwości 

komentarzy w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy powiedział, że Biuletyn Informacji Publicznej jest to strona na której gmina zamieszcza 

wszystkie obowiązkowe i niezbędne informacje, które wynikają z bieżącej pracy, to nie jest strona na 

której wpisywane są komentarze.  

Przewodnicząca Rady zapytała, czy jest możliwość podjęcia takiej uchwały? 

Mecenas Jacek Korbas odpowiedział, że na dwie uchwały zobowiązujące Wójta Gminy musi się 

wypowiedzieć negatywnie co do możliwości zobowiązania wójta co do konkretnego działania. Jeżeli 

nie ma w ustawie zapisanego dla wójta obowiązku działania, gmina nie może zobowiązać wójta na 

podstawie art. 30 ust. 1 do konkretnego wykonania zadania. Nie ma obowiązku zamieszczania 

komentarzy w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Przewodnicząca Rady zapytał, że jeżeli nie ma obowiązku, a rada podejmie taką uchwałę? 

Mecenas Jacek Korbas odpowiedział, że nie będzie żadnych konsekwencji dla wójta jeżeli ta uchwała 

nie zostanie wykonana.  

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że komentowanie w biuletynie nie będzie miało racji bytu, może 

bardziej chodzi o komentowanie obrad sesji. Trzeba się zastanowić i zmienić zapis.  

Wójt Gminy zapytał, kto jest inicjatorem tej uchwały? 

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że ona. Dodała, że ta inicjatywa jest już wiele razy powtarzana 

ze strony mieszkańców.  

Prezes Stowarzyszenia „Park” Wólka Nosowska powiedział, że dobrym miejscem na zamieszczanie 

komentarzy byłaby strona internetowa gminy.  

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem powyższej uchwały, 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 11 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 3 głosy „za”, 4 głosy „przeciw”, 

4 głosy „wstrzymujące się” nie podjęła uchwały Nr XLVII/290/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

30 marca 2022 r. w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Stara Kornica do udostępnienia możliwości 

komentarzy w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

10) zobowiązania Wójta Gminy Stara Kornica do zawarcia umowy na obsługę prawną 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLVII/291/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

30 marca 2022 r. w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Stara Kornica do zawarcia umowy na obsługę 

prawną. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy powiedział, że ta uchwała jest nie na miejscu. Jest to dublowanie rzeczy które są, które 

funkcjonują. Posiłkowanie się dwoma kancelariami w tym samym czasie, do tego samego działania 

uważa za zbędne. Dodał, że jego stanowisko jest negatywne.  

Przewodnicząca Rady nadmieniła, że Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższą uchwałę.  

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że rada od pewnego czasu jest mocno niezadowolona z obecnej 

obsługi prawnej, ponieważ pana mecenasa ostatnio prawie wcale nie ma, a jest potrzeba szybkiego 

skonsultowania. Dodał, że zostali postawieni kilka razy  w niezręcznej sytuacji, bo zostały wydane w 

tej samej sprawie dwie sprzeczne opinie prawne przez tego samego prawnika.  

Przewodnicząca Rady zapytała czy kancelaria prawna  wywiązuje się ze wszystkich zapisów? 

Wójt Gminy odpowiedział, że zakres pracy sprowadza się do tego, że jest dla mieszkańców raz w 

miesiącu, jest dla radnych i dla pracowników oraz ma uczestniczyć w posiedzeniach rady i komisji.   

Mecenas Jacek Korbas zapytał, czy został poprawiony wzór pełnomocnictwa z 30 maja 2018 r.?  

Wójt  Gminy powiedział, że nie akceptuje ponieważ jest przygotowana niezgodnie z prawem oraz, że 

gminy nie stać opłacać dwóch mecenasów.  

Przewodnicząca Rady poprosiła o pięć minut przerwy. 



PRZERWA  

PO PRZERWIE  

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady. Następie przeszła do procedowania uchwały Nr 

XLVII/291/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zobowiązania Wójta 

Gminy Stara Kornica do zawarcia umowy na obsługę prawną. Powiedziała, że to pełnomocnictwo 

omyłkowo zostało wysłane. Zapytała, czy ktoś ma uwagi do powyższej uchwały? 

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że w zakresie obowiązków kancelarii jest dyżur w gminie w celu 

świadczenia usług mieszkańcom. Zapytał, czy te dyżury zostaną wznowione, bo do tej pory ich nie 

było?  

Mecenas Jacek Korbas powiedział, że były dyżury telefoniczne. Dodał, że planują powrócić do tej 

współpracy.  

Wójt Gminy powiedział, że jego stanowisko jest odmienne, negatywne jeżeli chodzi o zatrudnienie i 

podpisanie umowy na obsługę prawną Rady Gminy.    

Przewodnicząca Rady dodała, że powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję 

Budżetową. Następnie odczytała ponownie treść uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy 

Stara Kornica do zawarcia umowy na obsługę prawną. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 11 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 8 głosów „za”, 3 głosy 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLVII/291/2022 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Stara Kornica do zawarcia 

umowy na obsługę prawną. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

11) przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych gminy Stara Kornica” 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLVII/292/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

30 marca 2022 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 11 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 8 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” podjęła uchwałę Nr XLVII/292/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych gminy Stara 

Kornica”. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 12. Interpelacje i zapytania radnych 

Przewodnicząca Rady przedstawiła interpelację z dnia 6 marca 2022 r. w sprawie udzielenia 

informacji czy były prowadzone, bądź są prowadzone postępowania sądowe w stosunku do Wójta 

Gminy Stara Kornica bądź Gminy Stara Kornica w latach 2019, 2020, 2021. Czego dotyczą w/w 

postępowania oraz czy gmina w ostatnich latach wypłaciła jakieś odszkodowania, poniosła koszty 

postępowań sądowych. 

Interpelacja stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady przedstawiła interpelację z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wysokości 

świadczeń w postaci dodatku specjalnego, premii, wynagrodzenia dodatkowego za 2019 r., 2020 r., 

2021 r. wypłaconego dla pracowników, przedstawienie regulaminu na podstawie jakiego dodatek 

specjalny jest wypłacany, obowiązującego regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Stara Kornica.  

Interpelacja stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady przedstawiła interpelację z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przedstawiania 

raportów miesięcznych poboru ilości wody przez poszczególne jednostki ochrony przeciwpożarowej 

do celów przeciwpożarowych. Podanie ilości wody jaka była pobrana ze studni na SUW Nowa Kornica 

oraz SUW Wólka Nosowska. Podanie ilości wody sprzedanej w 2019 r., 2020 r. oraz 2021 r. w całej 

gminie. 

Interpelacja stanowi załącznik do protokołu.  

Punkt 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

Przewodnicząca Rady odczytała odpowiedź na interpelację w sprawie wysokości świadczeń w postaci 

dodatku specjalnego, premii, wynagrodzenia dodatkowego za 2019 r., 2020 r., 2021 r. wypłaconego 



dla pracowników, przedstawienie regulaminu na podstawie jakiego dodatek specjalny jest 

wypłacany, obowiązującego regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Stara Kornica.  

Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie trwała dyskusja odnośnie odpowiedzi na interpelację. 

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

Przewodnicząca Rady odczytała odpowiedź na interpelację w sprawie przedstawiania raportów 

miesięcznych poboru ilości wody przez poszczególne jednostki ochrony przeciwpożarowej do celów 

przeciwpożarowych, z każdego miesiąca od lipca 2019 r. do lutego 2022 r. Podanie ilości wody jaka 

była pobrana ze studni na SUW Nowa Kornica oraz SUW Wólka Nosowska. Podanie ilości wody 

sprzedanej w 2019 r., 2020 r. oraz 2021 r. w całej gminie.   

Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik do protokołu.  

Następnie trwała dyskusja odnośnie odpowiedzi na interpelację. 

W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura, Radny Maciej Golwiej, Wójt 

Gminy Kazimierz Hawryluk, Radny Piotr Kiryluk, mieszkaniec Gminy Stara Kornica, Prezes Rozwoju 

Wsi „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk, Radny Marek Michaluk, Radny Ignacy Janczuk. 

Przewodnicząca Rady odczytała odpowiedź na interpelację do punktu trzeciego odnośnie czy gmina 

w ostatnich latach tj. 2019 r., 2020 r., 2021 r. wypłaciła jakieś odszkodowania, poniosła koszty 

postępowań sądowych. 

 Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że ma nadzieję, że otrzyma odpowiedź na całą interpelacje.  

Następnie trwała dyskusja odnośnie odpowiedzi na interpelację. 

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

Radny Piotr Kiryluk, Radny Ignacy Janczuk, Mecenas Jacek Korbas.  



Punkt 14. Sprawy różne i wolne wnioski 

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

Podstawowej w Starych Szpakach dotyczące dofinansowania uroczystości, które zostanie 

przekierowane do Komisji Budżetowej.  

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

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

Podstawowej w Starych Szpakach dotyczące przeznaczenia darowizny. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wpłynął Apel nadzwyczajny w sprawie budowy mieszkań dla 

uchodźców w Polsce. 

Apel stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady przedstawiła Rezolucję na 107/LXXIX/22 Rady Miasta Krakowa o 

wypowiedzenie współpracy z jednostkami municypalnymi Federacji Rosyjskiej. 

Rezolucja stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że do Rady Gminy wpłynęły pisma od mieszkańców gminy Stara 

Kornica w sprawie ochrony życia, zdrowia i domostw, które zostaną przekazane na posiedzenie 

Komisji.  

Pisma od mieszkańców gminy Stara Kornica stanowią załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś chciałby zabrać głos? 

Mieszkaniec zapytał odnośnie programu „Mój Prąd”, czy Rada Gminy, Wójt Gminy zachcą z tego 

skorzystać? Przypilnujmy aby dotacje wpłynęły do naszej gminy i indywidualnie do zapisujących się 

do tego programu.   

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska powiedział, że umowa o którą 

wnioskowali od kilku miesięcy dotarła do nich. Dodał, że rozmawiał z pracownikiem i żeby zmienić 

dwa zapisy w tej umowie. W paragrafie 2 punkt 1 umowy podpunkt 3 jest napisane, że przedmiotem 

użyczenia jest lokal mieszkalny usytuowany w szkole podstawowej w Wólce Nosowskiej o łącznej 

powierzchni użytkowej 30 m². Być może w dokumentach gminnych figuruje to jako lokal mieszkalny, 



natomiast ten lokal od momentu zwolnienia jest użytkowany jako świetlica, stał się lokalem 

użytkowym. Powiedział, że zwrócił się z ustną prośbą o przekwalifikowanie lokalu mieszkalnego w 

użytkowy, żeby to była świetlica. Następnie odczytał pismo w sprawie przekwalifikowania lokalu z 

mieszkalnego na użytkowy. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska powiedział, że trzeba wnieść poprawkę, 

bo pomieszczenia nie mają ogrzewania piecowego. Dodał, że najwięcej kontrowersji budzi zapis w 

paragrafie 7 punkt 1 umowy, który mówi, że biorącemu nie wolno bez zgody użyczającego oddać 

podmiotu najmu osobom trzecim w użyczenie, najem lub do korzystania. Powiedział, że jeżeli 

podpiszą tą umowę, to nie można osobom trzecim oddać w użyczenie, najem lub do korzystania.  

Nadmienił, że chodziło mu tylko, żeby wykreślić punkt do korzystania. Poprosił o zmianę tych 

zapisów, bo to nie służy społeczeństwu. Następnie powiedział, że w styczniu został złożony wniosek o 

włączenie w zasoby świetlicy mieszkanie, które zostało zwolnione. Nadmienił, że ostatnio była 

komisja i po komisji dostał od pana wójta pismo. Następnie odczytał odpowiedź Wójt Gminy w 

sprawie pisma złożonego przez Stowarzyszenie odnośnie włączenia lokalu mieszkalnego w zasoby  

świetlicy. Zapytał mecenasa czy wszystkie komisje mają kompetencje do rozstrzygania wniosków? 

Rada mogła to przekazać do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Mecenas Jacek Korbas odpowiedział, że kwestie te rozstrzyga wójt. Komisja jest jedną z części Rady 

Gminy i opiniuje takie podania. Doszło tutaj do równości głosów i nie było większości i to jest 

negatywna opinia w tym zakresie.  

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska zapytał, czy opinia Komisji jest 

niewiążąca dla Rady? 

Mecenas Jacek Korbas odpowiedział, że nie. Rada Gminy może podjąć uchwałę o odmiennej treści. 

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska zwróciła się do Przewodniczącego 

Komisji Wspólnej, że nie ma uzasadnienia tej decyzji, że Komisja się nie zgadza na wynajęcie tego 

lokalu.  

Przewodnicząca Rady nadmieniła, że to pismo było rozpatrywane 23 marca, gdzie Przewodniczącym 

Komisji był Pan Pieczyński i to była Komisja Wspólna wszystkich komisji. Na Komisji Państwa pismo 

zostało nierozstrzygnięte, jaka była odpowiedź Przewodniczącego Komisji to nie wiem.  



Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska powiedział, że dostał odpowiedź od 

Pana Wójta. Dodał, że nie ma uzasadnienia. Nadmienił, że Stowarzyszenie zwróciło się do wójta, że 

chcą zająć się rodziną z Ukrainy na własny koszt w tym lokalu o który wnioskowali, to wójt 

powiedział, że ten lokal się nie nadaje do tego i tworzy porządny lokal w Koszelówce i tam będą 

uchodźcy. Po komisji słyszymy, że ten lokal jest pod uchodźców. Następnie odczytał pismo, które 

złożył do Wójta Gminy o ponowne rozpatrzenie wniosku.  Poprosił Radę Gminy o ponowne 

rozpatrzenie tego wniosku na najbliższej sesji Rady Gminy. Zapytał Wójta Gminy jaki jest stan 

postępowania sądowego w sprawie firmy Luk-Krusz? 

Wójt Gminy powiedział, że budynek będzie zweryfikowany jeszcze raz, sprawdzi jaki jest status. 

Przeglądając dokumenty to trzeba zrobić go kompleksowo, wszystkie rzeczy które są nazwać 

właściwie, bo są nazwy niespójne ze stanem faktycznym używania. Użyczenie na które umowę Pan 

podpisał w starej umowie czy w tej jest zapis o tym, że nie wolno oddawać w najem, użyczać osobom 

trzecim. Korzystać może każdy mieszkaniec, możecie otworzyć i to jest korzystanie. Jeżeli chodzi o 

pismo do Rady Gminy, pracownik przygotował pismo, bo Komisja podjęła takie stanowisko. Jeżeli 

chodzi o wynajęcie, to jest w dokumentach zapisane kiedy mieszkanie zostało przekazane. Określone 

czynności musiały być zrobione. Jeżeli chodzi o firmę, to sprawa jest w toku w sądzie.   

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska zapytał czy prokuratura przyjęła pana 

zażalenie? 

Wójt Gminy odpowiedział, że jest w toku w sądzie.  

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska powiedział, że pismo było skierowane 

do Rady Gminy, zostało przekierowane na Komisję. Komisja wyraziła swoje stanowisko i tą opinię 

bierze pod uwagę Rada Gminy i wydaje decyzję. Pan mówi, że komisja podjęła stanowisko i pan 

stwierdził, że na podstawie tego stanowiska nie wyraża zgody na użyczenie tego lokalu. Pan podjął za 

radę decyzję. 

Mecenas Jacek Korbas odpowiedział, że podanie powinno być rozpatrzone przez Radę Gminy na sesji.  

Mieszkaniec Gminy Stara Kornica nadmienił, że jeżeli chodzi o korzystanie przez osoby trzecie, to 

jeżeli w poprzedniej umowie tego nie było, kończy się na użyczeniu, to trzeba natychmiast podjąć 

decyzję, że zostaje tak jak było w starej umowie.  

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska poprosił, aby na stronie gminy została 

zamieszczona informacja w jakich dniach oraz godzinach będzie dostępny prawnik dla mieszkańców.  



Wójt Gminy powiedział, że było ustalone, że mieszkańcy zgłaszają jakie mają sprawy do załatwienia, 

zbieramy chętnych na spotkanie z mecenasem i mecenas przyjeżdża. Nawet za zgodą mecenasa 

przekazujemy numer telefonu jeżeli ktoś chciałby przeprowadzić rozmowę telefoniczną. Następnie 

powiedział, że umowa która była zawarta i obowiązywała od 2018 r. w paragrafie czwartym                  

„Biorącemu nie wolno bez zgody użyczającego oddać przedmiotu użyczenia, oddać osobom trzecim 

w użyczenie, najem lub do korzystania”. 

Sołtys wsi Wólka Nosowska zapytał, czy w Wólce Nosowskiej będzie światłowód? 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w tej inwestycji teraz jest robiona Stara Kornica, Nowa Kornica, 

pominięty został Wygon i niektórzy mieszkańcy dostali faktury za wykonanie usługi do zapłacenia z 

bardzo krótkim terminem. Zapytała wójta jakie będzie działanie firmy, która realizuje tę inwestycję w 

gminie Stara Kornica, w sołectwie Stara Kornica, czy osiedle będzie uwzględnione w tej chwili w tym 

działaniu i czy część Nowej Kornicy też będzie uwzględniona w działaniu? Jaki jest drugi etap 

zakładania światłowodu, które sołectwa będą kolejno podłączane do światłowodu?  

Wójt Gminy odpowiedział, że została pominięta Kolonia Kornica gdzie były pisane pisma i nie dało się 

tego wydłużyć światłowodu. Również w tamtym czasie nie było zebrań z mieszkańcami w Wólce, w 

Koszelówce, Dubiczach, Zalesiu, Kazimierzowie. Zebrania były w Walimie, Starej Kornicy i tutaj będą 

robione światłowody. Jest prośba wykonawcy, aby zgłaszali się do nich, bo będą wchodzić na osiedle i 

na wygon, kto chce światłowód, żeby do nich się zgłaszać.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że deklaracje odnośnie światłowodu pracownicy dostali w 2019 r. 

Dodała, że mieszka na osiedlu i taka deklaracje podpisywała. 

Wójt Gminy powiedział, że rozmawiał przez telefon, żeby poinformować mieszkańców, że wchodzą 

na osiedle i na drogę do Walima. Dodał, że zadzwoni i powie że przekazana była informacja, że 90 

osób złożyło deklaracje, to skąd pytanie że małe zainteresowanie. 

Radny Mateusz Jóźwiuk powiedział, że na ostatniej sesji złożył wniosek, żeby wójt przedstawił 

umowę, jakie zobowiązania miała firma w umowie przy wykonaniu tartanu. Do tej pory nic nie jest 

zrobione, tak jak było  dwa miesiące temu, tak pozostało.  

Wójt Gminy powiedział, że zobaczy to osobiście i że trzeba to doprowadzić do takiego samego stanu 

jak przed wejściem.  

Radny Ignacy Janczuk poprosił o odstąpienie od zapisów w umowie, że nie można oddać w 

korzystanie świetlicy, podpisać i niech Stowarzyszenie działa i się rozwija. Nie blokujmy takich 



inicjatyw tylko wspierajmy. Powiedział, że na Komisji pan wójt po raz kolejny wypowiedział się źle na 

temat naszego banku. Z ust wójta podało, że przelewał pieniądze bo bał się czy będą tu bezpieczne. 

Nadmienił, że poprosił o pismo, bo jest zbulwersowany tym i czas aby to wyjaśnić. Następnie odczytał 

pismo odnośnie uczestnictwa Banków Spółdzielczych w systemie ochrony zrzeszenia BPS. Powiedział, 

ze nasz bank jest w podwójnym systemie bezpieczeństwa, jest gwarantowane przez fundusz 

gwarancyjny do sumy 100 tys euro, na dzień dzisiejszy to jest ok. 450.000,00 zł i wszystkie inne 

pieniądze w 100 % są bezpieczne. 

Wójt Gminy powiedział, że jest Komisja Nadzoru Finansowego, która czuwa nad bezpieczeństwem 

środków finansowych jakimi operują banki. W obiegu są depozyty, w obiegu jest gotówka. Zapytał 

czy objęte są gwarancją z bankowego funduszu gwarancyjnego i z funduszu własnego jaką ma grupa  

BPS w kwocie ok. 570.000.000,00 zł, ponieważ każdy uczestnik zrzeszenia musi od określonych kwot 

udzielanych pożyczek przekazywać środki na fundusz własny.  

Przewodnicząca Rady powiedział, że na Komisji prosiła pana wójta o informacje czy gmina posiada 

lokaty, ile jest tych lokat oraz w jakiej są kwocie. Zapytała wójta, czy w tej chwili potrafi odpowiedzieć 

na to pytanie?  

Wójt Gminy odpowiedział, że poda dokładnie w jakim banku, jaka kwota jest objęta terminem.  

Przewodnicząca Rady zapytała czy istnieje możliwość poboru wody z innych punktów analizy wody 

niż te które są zlecone przez gminę oraz w jaki sposób są wyłaniane te pobory punktów które są 

poddawane badania wody?   

Wójt Gminy odpowiedział, że występują do Sanepidu o plan badań wody na kolejny rok. Sanepid sam 

ustala punkty poboru wody na danym terenie na którym działa Stacja Uzdatniania Wody. 

Przewodnicząca Rady zapytała czy Sanepid może wejść do domu jednorodzinnego i zbadać tam 

wodę, czy mają to być punkty, które należą do gminy?  

Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli chodzi o badanie wody to Sanepid informuje, że będzie pobierał 

próby. Badania są robione w różnych miejscach, w obiektach publicznych, w mieszkaniach 

prywatnych, ale to wybiera sobie Sanepid.  

Radny Piotr Kiryluk odniósł się do apelu wójta w sprawie uchodźców. Zwrócił się do sołtysów, aby 

wspólnie podjąć działania, żeby wyręczyć gminę z żywienia. Powiedział, że rozmawiał z kierownik 

GOPS-u że chodzi o świeże artykuły typu owoce, warzywa, mięso, nabiał. Dodał, że od poniedziałku 

sołectwo Dubicze przejęło ten obowiązek na tydzień i chciałby, żeby to było kontynuowane przez 



kolejne sołectwa. Poprosił, aby sołtysi składali deklaracje do kierownika GOPS-u. Następnie zapytał 

wójta czy podjął jakieś działania od posiedzenia komisji, która rozpoczęła się 23 do dzisiaj odnośnie 

założenia nowych lokat w innych bankach? 

Wójt Gminy odpowiedział, że były zakładane. 

Rady Piotr Kiryluk zapytał, kiedy były zakładane? 

Wójt Gminy odpowiedział, że to już nie ma znaczenia. 

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że to są środki publiczne. 

Wójt Gminy powiedział, że będzie miała Pani Przewodnicząca na wykazie od kiedy obowiązują. 

Rady Piotr Kiryluk zapytał, wójta czy zebrał w tej kwestii oferty? 

Wójt Gminy odpowiedział, że robi to na zasadzie zapytania w dwóch, trzech miejscach.  

Rady Piotr Kiryluk powiedział, że na komisji prosił wójta, żeby przedstawił zadania które wchodzą w 

zakres modernizacji szkoły i te które nie są objęte, które będziemy musieli wykonać na własny koszt. 

Zapytał wójta, czy przygotował takie zestawienie? 

Wójt Gminy odpowiedział, że nie zdążył tego przygotować. Dodał, że będzie to zrobione tak jak 

wynika z dokumentów, które są podpisane, jaki rodzaj prac będzie wykonany.  

Rady Piotr Kiryluk zapytał, czy mamy opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2021-2026? 

Wójt Gminy odpowiedział, że było zlecone, firma ma wykonać to działania. 

Rady Piotr Kiryluk zapytał, kto będzie to robił? 

Wójt Gminy odpowiedział, że Mazowiecka Agencja Energetyczna nieodpłatnie.  

Rady Piotr Kiryluk powiedział, że często był poruszany temat że drożeje energia. Pani  skarbnik 

mówiła, że mamy coraz większe koszty za energię elektryczną na Stacji Uzdatniana Wody. Poprosił 

wójta, aby przedstawił zestawienie na Stacji Uzdatniania Wody w Kornicy i żeby mogli porównać 

zużycie energii przed zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej, po zainstalowaniu instalacji i jakie z 

tego tytułu mamy oszczędności oraz podobne zestawienie na świetlicy w Kobylanach. 



Wójt Gminy powiedział, że jak czas pozwoli to z pracownikami zostanie zrobione zestawienie 

oszczędności jeżeli chodzi o wartości, jest to rzędu 100.000,00 zł rocznie mniej za energię tam gdzie 

są zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne. 

Rady Piotr Kiryluk złożył formalny wniosek o przegłosowanie o włączenie komentarzy do obrad sesji.  

Przewodnicząca Rady zapytała, czy zostało złożone oświadczenie majątkowe zastępcy wójta? 

Wójt Gminy powiedział, że musi sprawdzić, bo nie pamięta.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że oświadczenie majątkowe jest na bip-ie i każdy ma wgląd. 

Zapytała zastępcę wójta gdyż jest nieścisłość, bądź błąd techniczny w przekazaniu tego oświadczenia 

ponieważ za 2021 r. nie wykazano żadnych dochodów. Poprosiła o wyjaśnienie zastępcy wójta czy nie 

miał żadnych dochodów w 2021 r.? 

Zastępca Wójta odpowiedział, że jeżeliby się pani dobrze orientowała, to wiedziałaby pani że w tym 

oświadczeniu majątkowym co teraz będzie składane łącznie z PIT-em będą wykazywane dochody. 

Nadmienił, że konsultował z Urzędem Skarbowym co należy wpisać. Urząd Skarbowy przysłał pismo 

do pani i jeżeli miałby jakieś wątpliwości w tym zakresie, to by o tym napisał.  

Mieszkaniec zapytał, dlaczego zastępcą wójta jest informatyk? 

Przewodnicząca Rady zapytała wójta, czy on pracuje czy nie, bo na ostatniej sesji było powiedziane, 

że pan będzie na zwolnieniu lekarskim. 

Wójt Gminy poprosił, aby nie wprowadzać mieszkańców w błąd.  Dodał, że od tamtego okresu minęło 

już prawie dwa miesiące. 

Radny Ignacy Janczuk odniósł się sprawy którą poruszył Radny Kiryluk. Dodał, że najprościej jest aby 

wyżywienie zapewnił Urząd. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że Ci Państwo są samodzielni i tylko chcą wsparcia.   

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że gmina otrzyma pieniądze na funkcjonowanie tego obiektu i tych 

ludzi. 

Wójt Gminy powiedział, że pracownicy opisują rachunki i widzą jaka jest sytuacja i koszty. Dodał, że 

porównamy do uchwalonych stawek. Poszły komunikaty ile nam się należy środków jeżeli chodzi o 

subwencje od wojewody na działania związane z uchodźcami. Zaapelował do sołtysów i do radnych o 



włączenie się. Poprosił o zastanowienie się czy produkty, które posłużą im do przygotowania 

posiłków przekażą mieszkańcy ze swoich zasobów które mają.  

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że chodzi o czas przejściowy, bo tych środków na razie nie ma.  

Radny Dariusz Stepczuk oraz Radny Mateusz Jóźwiuk opuścili obrady sesji.  

Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby te sprawy zostały poruszone na zebraniu Zarządu 

Kryzysowego gdzie zostaną zaproszeni sołtysi. Dodała, że nie możemy zobowiązać każdego sołectwa 

do tego, aby przeznaczały jakieś środki. Poprosiła, aby zostało zorganizowane spotkanie na które 

zostaną zaproszeni sołtysi i radni.  

Sołtys wsi Kiełbaski powiedział, że my jako sołtysi sami nie możemy zobowiązać się do takich rzeczy. 

Najpierw musimy zrobić zebranie i skonsultować się z mieszkańcami.  

Sołtys wsi Wygnanki powitała wszystkich. Poinformowała, że od 9 marca jest nowym sołtysem wsi 

Wyganki i ma nadzieję, że będzie umiała pełnić tą funkcje tak jak spodziewają się tego mieszkańcy. 

Dodała, że wójt na zebraniu wiejskim powiedział, że będzie komunikacja i zrozumienie z gminą oraz 

że będzie realizowane to co niezbędne i potrzebne. Następnie zwróciła się z prośbą o dołożenie przez 

gminę do drogi nr 332 położonej w Wygnankach, którą chcą zrobić ze środków funduszu sołeckiego w 

tym roku. Stan tej drogi jest fatalny i mieszka przy niej osoba, która jest chora. Podziękowała radnym, 

że fundusz sołecki będzie dalej przyznawany, bo przez parę lat nie mieli tego funduszu. Nadmieniła, 

że mieszkańcy wsi zwracają się aby do sołectwa Wygnanki zakupić dwie tablice ogłoszeniowe, gdyż 

do tej pory nie było takich tablic. Przy świetlicy wiejskiej jest studzienka na której nie ma włazu, gdyż 

został skruszony. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć to miejsce gdyż jest niebezpieczne. W Wygankach 

został postawiony znak Wygnanki w kierunku tak zwanego „Malinowa” i ten znak jest bardzo mylący, 

bo niektórzy myślą, że tam są Wygnanki, a nie Kolonia Wyganki. Poprosiła, aby zamówić znak z 

numerami domów tak jak jest w Rudce.  

Wójt Gminy powiedział, że  będzie się starał aby te drobne rzeczy zrobić tak szybko jak się da.  

Radny Ignacy Janczuk wyjaśnił, że każdy z nas jest za tym żeby pomoc była jak najszersza, każdy z nas 

pomagał. Nadmienił, że jak koordynuje jedna grupa, to ta koordynacja będzie lepsza niż każdy miałby 

od siebie. Może zrobić ogólną zbiórkę, ogłosić na stronie gminy że zbiorka będzie danego dnia. Trzeba 

zebrać potrzeby tych ludzi i ogłosić, wtedy ludzie to przyniosą.  

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że wszystkie informacje na temat potrzeb osób, które są w ośrodku 

w Koszelówce są publikowane na Facebooku. Pani Martyna się tym zajmuje, tam jest też podany 



numer telefonu pod który można dzwonić. Te informacje również są na stronie internetowej gminy. 

Jeżeli ktoś chce konkretną pomoc rzeczową w postaci pieniędzy przekazać, również jest informacja na 

stronie gminy z podanym numerem konta, gdzie można przekazać pomoc finansową. Jeżeli ktoś 

uważa że ma rzeczy które mogłyby się przydać, to proszę się zgłaszać bezpośrednio do Pani Martyny  

lub Pani z GOPS-u, które to koordynują. Poprosiła, aby te osoby które to koordynują zrobiły spotkanie 

z sołtysami, z organizacjami pozarządowymi żeby to uściślić i doprecyzować w jaki sposób ta forma 

pomocy ma być przekazywana.  

Mieszkaniec gminy, zapytał czy to jest konto gminy? 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że jest to wydzielone konto gminy do pomocy. 

Wójt Gminy powiedział, że wejście będzie cały czas otwarte. Jeżeli ktoś będzie chciał coś przynieść to 

może tam zostawić.  

Radny Marek Michaluk powiedział, że tydzień temu zadzwonił wójt, aby zorganizować jakąś żywność. 

Nadmienił, że zajechał do ośrodka w Koszelówce i zapytał co jest dzisiaj potrzebne i dostarczył te 

produkty. Zaproponował, że jeżeli ktoś chce zrobić zakupy, żeby zajechać i zapytać co jest potrzebne. 

Następnie zapytał wójta gdzie jest audyt energetyczny na ZPPO w Kornicy, gdyż miało to być 

przygotowane na sesję? 

Wójt Gminy odpowiedział, że taki dokument był wykonany i każe odnaleźć i zostanie pan 

poinformowany, że to mam i zaproszę.  

Radny Marek Michaluk poprosił wójta, aby poszedł na górę, wypiął z segregatora i mu przyniósł do 

wglądu.  

Wójt Gminy powiedział, że nie wykonał, zapisał po raz drugi. 

Radny Marek Michaluk zapytał, wójta kiedy zleci zmianę na stronie Urzędu Gminy harmonogramu 

odbioru odpadów, bo jest z roku 2021? 

  



Punkt 15. Zamknięcie obrad sesji 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 18:00 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła XLVII sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

Protokołowała: Marzena Gromysz 

Przewodniczyła: Zofia Szpura 


