
PROTOKÓŁ Nr XLIX/2022  

z sesji Rady Gminy Stara Kornica  

odbytej w dniu 30 maja 2022 r. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI 

Data rozpoczęcia 30.05.2022 r. 

Godzina rozpoczęcia 17:50 

Godzina zakończenia 23:45 

Miejsce Sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica 

Przewodniczący obrad Zofia Szpura – Przewodnicząca Rady Gminy Stara Kornica 

Liczba radnych 15 

Liczba obecnych radnych 13 

Nieobecni radni 
Maciej Chraszcz 

Tadeusz Ilczuk 

Goście 

Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica 

Małgorzata Patralska – Skarbnik Gminy 

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych 

sołtysi 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura otworzyła XLIX sesję Rady Gminy Stara Kornica w 

dniu 30 maja 2022 r. Powitała przybyłych radnych, Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka, 

Skarbnik Gminy Małgorzatę Patralską, sołtysów oraz przybyłych gości. 

  



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 XLVIII sesji. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami. 

5. Ocena zasobów pomocy społecznej Stara Kornica. 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy za 

2021 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.  

7. Współpraca Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie.  

8. Informacja Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przemysłu, 

Handlu, Oświaty i Kultury z komisji wyjazdowej z dnia 16 maja 2022 r. oraz dyskusja w 

powyższej sprawie. 



9. Informacja Wójta Gminy Stara Kornica odnośnie funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. 

Bł. Karoliny Kózkówny w Starych Szpakach.  

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

organowi regulacyjnemu do zaopiniowania, 

2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie 

bezprzetargowym,  

3) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych dla podmiotów 

zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,  

4) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara 

Kornica na lata 2021-2032”, 

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

6)  zmian w budżecie gminy na rok 2022, 

7) utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XLVII/290/2022 Rady Gminy w Starej Kornicy z 

dnia 30 marca 2022 roku w sprawie 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?  

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: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 

głosów „wstrzymujących się”, porządek obrad został przyjęty.  

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

1) przyjęcie protokołu z XLVII 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 13 radnych biorących udział w głosowaniu: 11 głosów „za”, 2 głosy „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 Marek Michaluk zapytał, co robił zastępca wójta między sesjami? 

Wójt Gminy odpowiedział, że zastępca wójta z polecenia wójta dostaje dokumenty, zajmuje 

się dokumentami, zagadnieniami, które są do realizacji w bieżącym okresie. 

Radny Marek Michaluk poprosił zastępcę wójta, aby powiedział gdzie był i co robił. 

Zastępca Wójta powiedział, że tego punktu nie było w porządku obrad, mogliście Państwo 

wprowadzić. Jeżeli Państwo będą chcieli to przedstawię wszystko od początku. Nadmienił, że 

był w Warszawie, na delegacji za granicą, prowadził szereg spotkań w Starostwie 

Powiatowym, w Łosicach były omawiane projekty. 

Radny Marek Michaluk poprosił o sprawozdanie na następną sesję zastępcę wójta. 



Radny Piotr Kiryluk poprosił, aby na następną sesję sprawozdanie wójta było wraz z 

materiałami. Dodał, że prosił na sesji aby sprawozdanie wójta było wraz z zarządzeniami, 

które między sesjami podejmował. Zapytał wójta, czy były podejmowane zarządzenia między 

sesjami i czego dotyczyły?  

Wójt Gminy przedstawił jakie były podjęte zarządzenia Wójta Gminy od 1 maja.  

Radny Piotr Kiryluk poprosił o wyjaśnienie zarządzenia odnośnie Koszelówki. 

Wójt Gminy powiedział, że zarządzenie dotyczyło lustracji terenowej w miejscowości 

Koszelówka, ze względu na skargę mieszkańca w stosunku do innego mieszkańca, że podjął 

działania niezgodne z prawem. Komisja była w terenie i sporządziła protokół. 

Radny Piotr Kiryluk zapytał, czy taka Komisja jak jedzie w teren to dostaje dodatkowe 

wynagrodzenie, czy jest to w ramach obowiązków? 

Wójt Gminy powiedział, że komisja która zostaje powołana działa w ramach swoich 

obowiązków.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że 16 maja wójt był na ważnym spotkaniu w PGE, 

zapytała czy chodzi o fotowoltaikę, czy o zmianę umowy? Poprosiła wójta o przybliżenie 

tematu.  

Wójt Gminy powiedział, że wziął wszystkie dokumenty, kazał pracownikowi zrobić 

zestawienia, pojechał zgłosić fakt, że nieprawidłowo nam naliczają, niewłaściwe stosują 

stawki za jeden kilowat za energię. Dotyczy to obiektów gminnych na których jest 

zainstalowana fotowoltaika. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że jeździł pan wyjaśniać jakie mamy korzyść z OZE, które 

było zakładane na SUW, na wszystkich obiektach. Zapytała, czy składając projekt za który 

zapłaciliśmy dla firmy, bo OZE przygotowywała zewnętrzna firma, czy ta firma nie była 

zobowiązana do tego żeby rozliczyć ten projekt, w jakiś sposób wyliczyć efektywność dla 

gminy oraz czy jest rozliczony ten projekt? 

Wójt Gminy powiedział, że projekt OZE który robiliśmy w czterech gminach, na które składały 

się kolektory słoneczne, fotowoltaika został rozliczony i zgłoszony do końcowego rozliczenia. 



Rozliczenie tego projektu wiązało się z przedstawieniem dla gminy i każdej innej osoby, która 

partycypowała w tym działaniu, protokołu przekazania wszystkich obiektów z rysunkiem, 

założeniami technicznymi. Ta osoba, która dostała taki dokument musiała go przedłożyć w 

zakładzie energetycznym. Na podstawie tego dokumentu, protokołu zamknięcia 

technicznego, realizacji inwestycji podpisać z zakładem energetycznym na dalszy odbiór 

energii, która będzie produkowana ze słońca i rozliczania się tą różnicą. Dodał, że tam gdzie 

mamy instalacje fotowoltaiczną okazuje się, że nie jest stosowana cena z przetargu na 

dostawę energii. Jest stosowana cena podstawowa, z cennika podstawowego polskiej grupy 

energetycznej. Nadmienił, że spotka się z firmą, która wygrała przetarg i ma stosować ceny 

te które zostały podane w ofercie. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że ostatnie zarządzenie jest opublikowane z 20 kwietnia, 

czy te zarządzenia, które wójt przeczytał nie powinny być opublikowane na bip-ie? 

Wójt Gminy odpowiedział, że przeczytał tak jak dostał od pracowników, zarządzenie nr 296 z 

23 maja 2022 r. dodał, że wyjaśni czy był obowiązek publikacji.  

Radny Piotr Kiryluk zapytał jaka jest zawarta umowa pomiędzy gminą, a PGE i czy to jest 

umowa prosumencka, czy jakaś inna i czy my tą energię wprowadzamy do sieci na zasadzie 

magazynowania, czy ją sprzedajemy, a później odkupujemy?  

Wójt Gminy odpowiedział, że jest to umowa prosumencka, obowiązują nas stawki z 

przetargu. Energia produkowana zużywana jest na bieżąco, nadmiar jest magazynowany w 

sieci. Jeżeli urządzenia pobierają prąd kiedy instalacja nie produkuje, wtedy jest wykazane w 

rozliczeniu, że tyle w danym okresie gmina pobrała z zakładu energetycznego, a tyle wysłała. 

Jeżeli jest nadwyżka naszej energii to do rozliczenia ilościowego jest liczone współczynnikiem 

0,7. Te instalacje, które założyliśmy na około ponad 80 kW dały oszczędności roczne ponad 

100.000,00 zł.  

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że pani skarbnik często powtarzała, że płacimy dużo za 

energię na Stacji Uzdatniania Wody w Kornicy. Według rocznego zestawienia hydrofornia w 

ubiegłym roku zużyła 132 000 kW, a wyprodukowana energia to jest 7 700. Ktoś kto nam 

projektował tą instalację tak jakby nie doszacował mocy instalacji do potrzeb.  



Wójt Gminy powiedział, że firma która robiła audyt i szacowała czy u osób fizycznych czy na 

naszych budynkach, podstawą do zaprojektowania mocy to było brane średnie zużycie 

energii elektrycznej za miniony rok.  

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że na podstawie dokumentów, które wójt nam przedstawił 

wynika, że co miesiąc brakuje nam ponad 10 000 kW, więc moc jest niedoszacowana.  

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że z umowy przedwstępnej tam miała być dwa razy taka 

instalacja jak jest teraz.  

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. Ocena zasobów pomocy społecznej Stara Kornica. 

Ocena zasobów pomocy społecznej Stara Kornica stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że została przekazana radnym Ocena zasobów pomocy 

społecznej.  

Zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nadmieniała, że nasze społeczeństwo się starzeje, 

mamy coraz mniej mieszkańców. Dodała, że nie mamy zaplecza socjalnego o który zwraca się 

GOPS już po raz trzeci. GOPS pragnie, żeby zorganizować taką inicjatywę, która by pozwoliła 

naszym seniorom się rozwijać, mianowicie program stworzenia klubu, bądź program senior 

plus. GOPS zwraca nam uwagę, że mamy coraz więcej osób, które wymagają naszej opieki, to 

również się wiąże z tym, że gmina pokrywa koszty pobytu w DPS i koszty pomocy socjalnej 

asystenta rodziny. 

  



Punkt 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Starej Kornicy za 2021 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.  

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy za 2021 

r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady zapytała, czy są pytania?  

Brak pytań. 

Punkt 7. Współpraca Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

Informacja odnośnie współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady odczytała informację odnośnie współpracy Gminy Stara Kornica z 

Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Następnie oddała głos przedstawicielom 

organizacji pozarządowym z terenu gminy Stara Kornica.  

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk powiedział, 

że ładny jest ten cały opis. Być może jest prawdziwy w stosunku do innych organizacji, ale nie 

do naszej. Ogrody przyjazne pszczołom w ogóle nie były realizowane w porozumieniu z nami, 

jedynie z własnej woli jako mieszkańcy, nie jako członkowie stowarzyszenia włączyliśmy na 

prośbę sołtysa, bo sołtys był koordynatorem wyznaczonym przez wójta. Ogród przyjazny 

pszczołom wcale nie był taki przyjazny ze względu na fakturę, która oparła się o prokuraturę 

za wyłudzenie. Chodzi o dostarczony żwir przez firmę. Nikt ze strony gminy nie zwracał się o 

koordynowanie, pomoc w projekcie, więc tamten zapis jest pusty moim zdaniem. 

Włączyliśmy się w ten projekt dlatego, że czujemy się w społecznym obowiązku cokolwiek 

robić. Pani z Tygla Doliny Bugu zadzwoniła do nas i powiedziała, że też chciałaby żebyśmy się 

włączyli. Jak się przedstawiała współpraca w 2021 r. to Państwo wiecie, bo byłem tutaj nie 

raz z różnymi sprawami. Następną sprawą była „faktura hańby”, którą wójt chciał nas ukarać 

jako stowarzyszenie. Wójt obciążył nas fakturą 2.500,00 zł za prąd. Dodał, że życzyłby sobie 



jak takie sprawozdanie będzie czytane, żeby miało praktyczne odniesienie, żeby faktycznie 

było tak jak jest na papierze, żeby ta współpraca układała się dobrze. Nadmienił, że wójt w 

swoim sprawozdaniu powinien wymienić czego nie wykonał, że nie podjął działań 

prowadzących do finalizacji podpisania umowy w sprawie lokalu w Wólce Nosowskiej, nie 

wykonał zaleceń rady dotyczących zapisów umowy. Mimo, że projekt tej umowy już dawno 

był przedstawiony, 30 marca na sesji poprosiłem radę o zmianę zapisu udostępniania lokalu 

mieszkańcom. Rada zobowiązała wójta do zmiany zapisu, do dzisiaj nie mam żadnej 

odpowiedzi. Drugi punkt, który powinien być w sprawozdaniu wójta, to że nie wykonał 

decyzji konserwatora dotyczącej wycinki drzew w Wólce Nosowskiej. Powiedział, że ostatniej 

komisji zapadła decyzja o włączenie w zasoby lokalu dotychczas zajmujące przez naszą 

organizację dodatkowego lokalu. Zapytał, czy w związku z tym dostaną klucze od tego 

lokalu?  

Wójt Gminy powiedział, że pani prezes Lokalnej Grupy Działania Tygiel zadzwoniła, że taki 

program jest robiony i czy gminy chce wziąć udział. Zostało przekazane pracownikowi, żeby 

skontaktował się z sołectwem Wólka Nosowska. Sołectwo Wólka Nosowska wyraziło zgodę i 

ten wniosek został zrealizowany. W umowie jest napisane, że stowarzyszenie będzie 

regulować zobowiązania w zakresie energii i w zakresie wody. Nadmienił, że wystąpił żeby 

mieć czyste sumienie jak przyjedzie kontrola, że nie jest egzekwowane. Dodał, że było 

powiedziane aby czekać spokojnie, że w stosownym czasie zostanie wystosowane pismo, że 

to umarzam i przyjmuje w koszty gminy. Występował pan w pierwszej kolejności o 

upoważnienie, żeby pan składał wniosek do konserwatora o wycinkę drzew. Nadmienił, że 

wystąpił do konserwatora w kwietniu, w tej chwili jest wydana decyzja pozytywna na 

usunięcie drzew. Muszę znaleźć firmę, która to zrobi ze względu na zabudowę i te rzeczy 

które tam są w pobliżu. Zwrócę się do druhów, ale jest małe prawdopodobieństwo, żeby te 

drzewo mogli ściąć.  

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk powiedział, 

że chciałby uzyskać odpowiedz na temat kluczy do lokalu. 

Wójt Gminy odpowiedział, że będą przekazane w stosownym momencie. Nadmienił, że to 

stało się na komisji 16 i pochyli się nad tym.  



Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk zapytał, czy 

jest ktoś na sali ze straży pożarnej? 

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że oczywiście.  

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk zapytał, czy 

są w stanie usunąć drzewa w bezpieczny sposób? Zapytał, czy mają uprawnienia do pracy na 

wysokości? Jeżeli byłby podnośnik to jesteście w stanie takie drzewo usunąć. Dodał, żeby nie 

narażać gminy na koszty w sprawie wynajęcie firmy odnośnie wycinki drzew, jest proste 

rozwiązanie straż pożarna miejscowa ma uprawnienia do pracy na wysokości, ma 

uprawnienia pilarskie i mogą takie drzewo usunąć, jedyny koszt to byłby wynajęcie 

wysięgnika. 

Przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich w Kazimierzowie Ewa Szydłowska powiedziała, że 

ich koło liczy 31 osób, pozyskują od samego początku dofinansowania z agencji. Siedziba 

mieści się w świetlicy w Kazimierzowie, tam jest jeszcze nieuregulowana sytuacja i trochę się 

obawiamy jak przyjdą nam do opłacania rachunki, bo nie mamy z czego. Wyposażyliśmy 

naszą świetlicę w naczynia, sprzęt, przed pandemią byliśmy na wyjeździe. Pani 

Przewodnicząca przyszła do wójta i wójt sfinansował nam transport. Kolejne środki 

wydaliśmy na koszulki, gadżety z reklamą naszego koła. Chcemy w tym roku skorzystać ze 

środków z agencji i gdzieś pojechać. Transport jest drogi i liczymy na współpracę z gminą, 

żeby skorzystać z pojazdów które posiada straż. Nadmieniła, że jak ona była radną to były 

zajęcia z rękodzieła, to nie był duży koszt, a można było zaangażować dzieci, seniorów. 

Zajęcia cieszyły się dużą popularnością. Poprosiła, aby od września znowu to kontynuować, 

to byliby bardzo wdzięczni. Są różne wydarzenia kulturalne w gminie jak „Szpacze trele 

morele”, fajna impreza, finansowana z Urzędu Gminy. Nigdy nie dostaliśmy zaproszenia, nie 

wiemy kiedy to się odbywa. Dodała, że liczy na wizję żeby udało się zrealizować te założenia i 

żeby te mniejsze miejscowości mogły pozyskać z naszej stolicy gminy Kornicy. 

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że wnioskuje z wypowiedzi prezesa, że jeszcze nie jest 

podpisana umowa na wydzierżawienie lokalu. 

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk powiedział, 

że od 30 marca na sesji, jak Państwo podjęliście decyzje i zalecenie do zmiany zapisu 



udostępniania. W umowie pan wójt załączył zapis, że stowarzyszenie nie może udostępniać 

nikomu bez zgody wójta lokalu. W tym momencie ten zapis eliminuje wszystkich pozostałych 

mieszkańców z korzystania z tego lokalu, z wyjątkiem my jako stowarzyszenie możemy 

korzystać, pozostali nie, a przecież nie wszyscy są zrzeszeni. Nadmienił, że w poprzedniej 

kadencji był taki pomysł, żeby animator czy ktoś kto się zajmuje GOK-iem, żeby mógł takie 

wyjazdowe spotkania robić na świetlicach i wtedy uruchomiłoby się te świetlice. Jako 

organizacje prosimy o takie działanie raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie. 

Przedstawiciel Koła Gospodyń wiejskich w Wygnankach „Gang Wygnanek” Bernardyna Zańko 

powiedziała, że są nowicjuszami, bo zarejestrowali się 17 maja. Koło jest nieliczne i ma 

nadzieję, że z biegiem czasu to się zmieni. Mają również nadzieję, że nie będą przypisywani 

do paragrafu, że współpraca z gminą będzie wyglądała lepiej niż do tej pory. Zwróciła się z 

prośbą, ponieważ siedzibę mają w prywatnym domu, a kiedyś na ręce przewodniczącej 

złożyła papiery w sprawie działki w naszej miejscowości i wójt zaniechał dalszych działań w 

sprawie tej działki i żeby do tej sprawy wrócić. Dodała, że chcieliby się rozwijać na tej działce. 

Nadmieniła, że rozmawiali z powiatem, bo wójt mówił, że to jest wina powiatu. Powiat 

powiedział, że jak najbardziej wójt może dalej tą sprawę prowadzić tylko nie chce. Ma 

nadzieję, że współpraca z gminą będzie się układała dobrze jak również z innymi kołami. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Korniczanie Zofia Marczuk powiedziała, że działają jako koło 

gospodyń i zespół Korniczanie. Wyjeżdżają po różnych miejscowościach, siedzibę mają w 

galerii, którą wyposażyli z projektów i ze swoich skromnych środków. Zwróciła się z prośbą, 

żeby wstawić się za nami o pomoc finansową, bo bardzo dużo ze swoich pieniędzy dokładają. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że specjalnie zaprosiła na dzisiejsze spotkanie, bo chciała 

poruszyć jeden temat. Ostatnio na komisji został podjęty temat odnośnie imprez 

kulturalnych jakie miałby się odbywać na terenie gminy. Chcielibyśmy włączyć w to życie 

kulturalne również koła gospodyń, ochotnicze straże i organizacje pozarządowe, żeby ono 

rozkwitło. Nadmieniła, że w tym budżecie rada przeznaczyła na współpracę z organizacjami 

100.000,00 zł. W 2021 r. wójt nie ogłosił żadnego konkursu na zadania publiczne. Zapytała 

wójta, czy w tym roku zamierza ogłosić konkurs na realizację zadań publicznych? 

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne to dzień dziecka będzie 

organizowany przez każdą szkołę, 20 sierpnia odbędą się dożynki. Będziemy wszystkich 



informować o tym fakcie, w następnym tygodniu pójdzie informacja do wszystkich kół 

gospodyń i ustalimy jaki będzie program, kto będzie brał udział. Należy kontynuować 

konkurs na wieniec, czy każde koło gospodyń pochwali się swoimi wyrobami. Na produkty 

będziemy dokładać, żeby nie ponoszono kosztów z tym związanych przygotowując potrawy. 

Przewodnicząca Rady zapytała dlaczego w 2021 r. nie został ogłoszony żaden konkurs na 

realizację zadań publicznych? 

Wójt Gminy powiedział, że były ograniczenia i nie można było organizować spotkań 

masowych. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy w tym roku będzie ogłoszony konkurs? 

Wójt Gminy powiedział, że nie wie na tą chwilę czy będzie ogłaszał i czy będą środki. 

Nadmienił, że pani skarbnik informowała, że ma problemy z utrzymaniem zapisów 

budżetowych, które zostały złożone na 2022 r. na bazie których prowadzimy bieżącą 

gospodarkę. 

Przewodnicząca Rady poprosiła wójta, aby jeszcze raz przeczytał program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi na rok 2022, ponieważ w tym programie są wytyczne i jest 

przyjęta kwota 100.000,00 zł na współpracę z organizacjami i jest adnotacja, że wójt 

powinien ogłosić konkurs. Jeżeli są uwagi co do trudności przeprowadzenia konkursu, bądź 

zaopiniowanie wniosków, to proszę o zwrócenie się do Rady może ma ktoś pomysł jak 

podjąć tą współpracę. Dodała, że chcieli porozmawiać odnośnie organizacji dnia dziecka, 

dożynek, dnia niepodległości, mieliśmy pomysły i mamy dalej pomysły, tylko prosimy o 

współpracę. 

Wójt Gminy powiedział, że trzeba o tym jeszcze porozmawiać, bo skąd na to wszystko wziąć 

pieniądze. Rok został zamknięty, mamy nadwyżkę, mamy inwestycje i słyszę od skarbnik że 

nie może być tak, że jakiś czas nie będzie środków na bieżące utrzymanie. 

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że współpracy z organizacjami pozarządowymi nie ma, są 

niektóre bliższe sercu pana wójta i coś zrobią, inni nie. Na naszych oczach dzieje się coś 

takiego, że społeczeństwo intelektualnie umiera, bo widzę że ludzie tracą zapał, im się nie 



chce, bo ile można iść pod prąd, udowadniać że chcemy coś dobrego nie dla siebie tylko dla 

społeczeństwa. To pismo jest pismem martwym, ale przyjąć je trzeba. 

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk powiedział, 

że jako stowarzyszenie już drugi raz organizowaliśmy dzień niepodległości w formie rajdu 

samochodowego. Dodał, że już dzisiaj chciałby zaprosić radnych, mieszkańców, działaczy 

samorządowych na rajd samochodowy dnia niepodległości. Nadmienił, że pomoże w 

organizowaniu konkursów, złożą takie zapotrzebowanie, że chcą zorganizować coś więcej niż 

ten rajd. Jeżeli wójt ogłosi na to konkurs, to my do niego przystąpimy. 

Radny Dariusz Stepczuk zapytał, dlaczego mieszkańcy Wygnanek nie zainteresowali się 

budynkiem po byłej szkole? 

Przedstawiciel Koła Gospodyń wiejskich w Wygnankach „Gang Wygnanek” Bernardyna Zańko 

powiedziała, że była radną w latach 2010 – 2014, był wniosek i uzyskaliśmy odpowiedź, że 

mieszkańcy sami nie utrzymają. Był ogłoszony przetarg na ten budynek i mieszkańcy o nim 

nie wiedzieli. Jako mieszkańcy byliśmy zainteresowani jeszcze za poprzedniego wójta.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że jeżeli chodzi o budynek byłej szkoły, to był budynek 

który był na mieniu gminy?  

Przedstawiciel Koła Gospodyń wiejskich w Wygnankach „Gang Wygnanek” Bernardyna Zańko 

odpowiedziała, że tak. 

Przewodnicząca Rady zapytała jaki był problem z pozyskaniem tego budynku dla 

mieszkańców? 

Sołtys Wygnanek powiedziała, że to chyba chodziło o naszego poprzedniego sołtysa, bo był 

za mało zainteresowany tym obiektem, czy organizowaniem czegokolwiek dla większości 

społeczeństwa.  

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli chodzi o obiekt szkolny to on był nieużytkiem, niszczał. To 

nie była moja decyzja, tylko rady że sprzedać. Cena sprzedaży tego budynku, to zaczęła się od 

60.000,00 zł, a skończyła się na 30.000,00 zł i wtedy też mieliście swojego radnego, który też 



wnioskował do rady, żeby sprzedać, bo ktoś był zaineresowany kupnem. Była uchwała rady i 

przejęła to osoba fizyczna. 

Skarbnik Gminy powiedziała, że jest nadwyżka w takiej wysokości to jest jedno, ale jaki jest 

planowany kredyt to jest drugie, 3.900.000,00 zł kredyt i 579.617,00 zł pożyczka. To 

należałoby pokryć z nadwyżki w jakim stopniu się da. Z uwagi na to, że rosną koszty kredytu 

już to rozłoży gminę. Lokaty to są nadwyżki.  

Przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich w Kazimierzowie Ewa Szydłowska powiedziała, że 

nasze potrzeby to są 2.000,00 zł – 3.000,00 zł.  

Skarbnik Gminy powiedziała, że ustawa o finansach publicznych mówi, że wydatki bieżące 

nie mogą przekroczyć dochodów bieżących. Trzeba zastanowić się nad dochodami, nad 

podatkami, bo nas nie będzie stać na te wydatki, które mamy. Środki na lokatach są w 

kwocie 5.200.776,76 zł. 

Radny Krzysztof Gawłowski zapytał odnośnie działki w Wygnankach, czy chcecie 

zagospodarować jako świetlicę, czy rozmawialiście z sąsiadem?  

Sołtys Wygnanek powiedziała, że o co mają go zapytać?  

Przedstawiciel Koła Gospodyń wiejskich w Wygnankach „Gang Wygnanek” Bernardyna Zańko 

powiedziała, że jak jeszcze ten obiekt stał i był w normalnych warunkach, zgłaszała jak była 

radną, żeby go zagospodarować na mieszkania socjalne. Był to obiekt niezniszczony, wójt 

nigdy nie miał pieniędzy, nie ma takiej potrzeby. Teraz okazuje się, że gmina nie ma zasobów 

socjalnych. Wychodzi na to, że to mieszkańcy zaniedbali ten budynek, że to jest mieszkańców 

wina. Jest to nieprawda, my nie wiedzieliśmy. Działka jest w części wyposażona, bo jest po 

byłym RSP. Jest duża wiata, jest kanał, są pomieszczenia gospodarcze, jest doprowadzona 

woda, jest doprowadzone światło. My nie mamy miejsca we wsi gdzie cokolwiek moglibyśmy 

zrobić. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy jest już uregulowana własność tej działki? 

Wójt Gminy powiedział, że gdyby wtedy co Państwo myśleliście i była uchwała, że 

przekształcamy go w mieszkania, to trzeba by było uruchomić określone procedury. Ten 



obiekt był nieużyteczny, kilka razy było ogłoszenie przetargu i nic się z tym nie działo. 

Nadmienił, że sprawa działki nie jest załatwiona, nie mam informacji na tym etapie co się z 

tym dalej dzieje. W tamtym roku powiat postawił warunki, a na dzień dzisiejszy nie wiem co 

się w tym temacie dzieje.  

Przewodnicząca Rady zapytała, czy to nie było odroczenia z wójta strony?  

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli nie ma dokumentów, właściciel nie przygotuje stosownych 

dokumentów, to jak można podjąć dalsze działanie. Powiat zgłosił, uwagę że przy tych 

wszystkich czynnościach on chce uregulować status prawny. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że ma nadzieję że współpraca z organizacjami 

pozarządowymi poprawi się w tym roku.  

Przedstawiciel Koła Gospodyń wiejskich w Wygnankach „Gang Wygnanek” Bernardyna Zańko 

zapytała, na jakie informacje i od kogo czeka pan w sprawie działki nr 17 położonej we wsi 

Wygnanki? 

Wójt Gminy odpowiedział, że na czynności które zobowiązał sąd, aby powiat przedłożył w 

sądzie.  

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że słyszy że mamy pieniądze na lokacie. Samorządowiec, 

który ma 5.000.000,00 zł na lokacie powinien dostać pięć lat więzienia, bo to nie jest 

pochwała, to jest ujma dla samorządu. To co mogliśmy zrobić za 5.000.000,00 zł pół roku 

wstecz, to teraz trzeba nam 10.000.000,00 zł, plus dotacje, mogliśmy zrobić inwestycji za 

20.000.000,00 zł, a nie zrobimy nic.  

Radny Mateusz Leszczyński zapytał wójta co zamierza zrobić odnośnie działki? Nadmienił, że 

z panią mecenas doprowadził do sprawy, a pan ją przełożył i wszystkie papiery trzeba robić 

od nowa.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że też rozmawiała w sprawie tej działki ze starostą. 

Powiat zobowiązała się do uregulowania geodety. Przyjdzie informacja z powiatu, to będzie 

przedstawiona dalej.  

Radny Mateusz Leszczyński zapytał wójta, czy przekaże ta działkę dla sołectwa? 



Wójt Gminy odpowiedział, że majątkiem dysponuje Rada Gminy.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że rada w ramach uchwały zadecyduje o dalszym losie tej 

działki.  

Punkt 8. Informacja Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 

Przemysłu, Handlu, Oświaty i Kultury z komisji wyjazdowej z dnia 16 maja 2022 r. 

oraz dyskusja w powyższej sprawie. 

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że 16 maja odbyło się wspólne posiedzenie Komisji przy 

Radzie Gminy, której celem było obejrzenie budynków użyteczności publicznej w naszej 

gminie tj.: szkoły w Szpakach, Kobylanach, Kornicy, Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Kornicy 

oraz oczyszczalni ścieków. Na początku posiedzenia komisji wójt obiecał, że do nas dołączy. 

Po powrocie, gdy wróciliśmy z objazdu około godziny 15 pana wójta już nie było. Powiedział, 

że ubolewa że wójt ich zlekceważył wtedy. Napisał wójt pismo jakie wnioski wypracowaliśmy 

po tym posiedzeniu. Nie można było wniosków wypracować bez wyjaśnień wójta. 

Pojechaliśmy do szkoły w Szpakach, która wywarła pozytywne wrażenie. Gdy się tam 

wchodzi to od razu widać gospodarza, przyciągają kolorowe ściany, które są pomalowane 

przez rodziców za środki ze zbiórki makulatury. Ciepłem, radością i pełnią energii przywitała 

nas pani dyrektor. Ze strony pani dyrektor jest wielkie zaangażowanie i chęć kierowania tą 

jednostką. Potem pojechaliśmy do szkoły w Kobylanach. Ta szkoła również się dobrze 

prezentuje. Rozmawialiśmy z panią dyrektor o kłopotach, o potrzebach. Następnie 

pojechaliśmy do szkoły do Kornicy. W każdej szkole są jakieś rzeczy do naprawy i potrzebny 

jest remont, ale przerażenie nas ogarnęło jak zobaczyliśmy szkołę w Kornicy. Zapytał wójta 

jak mógł dopuścić do takich zaniedbań? Wniosek na termomodernizację, który pan trzyma 

już kilka lat, to on nie wystarczy na pokrycie wszystkich kosztów jakie są potrzebne na 

remont tej szkoły. Największe przerażenie mnie ogarnęło jak zobaczyliśmy przedszkole. To 

jest epoka dawnego komunizmu. Drzwi wejściowe do przedszkola są metalowe. 

Pojechaliśmy na Stację Uzdatniania Wody gdzie teren był niewykoszony, nie było kierownika 

tej stacji, który by nas oprowadził. Zostaliśmy tylko wpuszczeni gdzie są zbiorniki 

uzdatniające wodę, pomieszczenia socjalne były pozamykane i nie wiemy co tam było 

składowane. To jest celowa zagrywka, żebyśmy nie zobaczyli co tam jest. Z sufitu, który jest 

na stacji uzdatniania wody sypie się tynk. Zapytał, czy podczas remontu Stacji Uzdatniania 



Wody był naprawiany sufit? Następnie odczytał pismo Wójta Gminy skierowane do radnych 

odnośnie naprawy dachu na budynku Stacji Uzdatniania Wody Nowa Kornica.  

Wójt Gmin odpowiedział, że obiekt jak był budowany to miał pokrycie blachą trapezową. 

Zastałem projekt, który już był opracowany, wszystkie założenia techniczne. Nadmienił, że 

bazował na dokumentacji, która już była wykonana wcześniej i za tą dokumentacje 

odpowiadał nie tylko wójt, ale odpowiadał kierownik, który brał udział w ustaleniu zakresu 

prac. Teraz musimy zmierzyć się z tym, że poprzez modernizację, budowę dokumentacja 

zawierała, że będzie wymiana dachu.  

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że zauważyliśmy że zbiorniki które służą do uzdatniania wody 

są brudne, jest na nich osad. Zapytał, czy tego nikt nie czyści? Okna są brudne, teren jest 

niewykoszony. Zapytał dlaczego na Stacji Uzdatniania Wody jest składowany gruz tj.: 

krawężniki, kostka i inne rzeczy, czy tego nie można składować w innym miejscu?  

Przewodnicząca Rady poprosiła o przerwę. 

PRZERWA 

PO PRZERWIE 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady posiedzenia. Poprosiła Radnego Kiryluka o zabranie 

głosu. 

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że została nam do omówienia oczyszczalnia ścieków. Pan 

Marek wszystko nam naświetlił i wytłumaczył. Urządzenia wymagają wymiany i trzeba 

zastosować nowocześniejszą technologię oczyszczania ścieków, tam gdzie jest sito gnije 

dach, który trzeba wymienić. Zapytał, gdzie jest szafa sterująca z wirówką, dlaczego to 

urządzenie nie funkcjonuje? Na koniec roku był ogłoszony przetarg, urządzenie miało być 

dostarczone na początku roku i miało to funkcjonować, a do tej pory tego nie ma. 

Podsumowując wyjazd, to najlepiej prezentują się szkoły. Kierownictwo dba, żeby wszystko 

dobrze funkcjonowało. Nadmienił, że dyrektorzy mówili, że wójt narzucił wytyczne odnośnie 

arkusza organizacyjnego. Prosiłem wójta, żeby udostępnił nam tą informację, jednak pan się 

nie ustosunkował konkretnie. Następnie odczytał pismo skierowane do wójta w związku z 

nieobecnością no posiedzeniu komisji. Poprosił o pisemne usprawiedliwienie i 



udokumentowanie nieobecności na posiedzeniu komisji oraz o pisemne wyjaśnienie 

dlaczego nie było kierownika na Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Kornicy podczas oględzin 

obiekty, dlaczego radni nie mieli radni dostępu do wszystkich pomieszczeń, dlaczego po 

obiekcie oprowadzał nas pracownik, który na co dzień zajmuje się oczyszczalnią ścieków. 

Kolejnym pytaniem było udostępnieniem wytycznych do arkusza organizacyjnego szkół 

narzuconych przez wójta oraz wyjaśnienie celowości zaleceń. Następnie przedstawił 

odpowiedź wójta, iż 16 maja odbył zaplanowane spotkanie służbowe w PGE, Komendą 

Państwowej Straży Pożarnej, konserwatorem zabytków, które mają odzwierciedlenie w 

dokumentach. Według zapisów, wójt nie ma obowiązku uczestniczyć w posiedzeniach. Na 

czas wizytacji część pracowników wykonywała prace wodociągowe w terenie. Pan Marek 

zobowiązał się do oprowadzenia komisji po oczyszczalni ścieków oraz Stacji Uzdatniania 

Wody. W ciągu roku opiekę nad obiektami sprawują pracownicy będący w danym dniu w 

pracy. Wytyczne dotyczyły obniżenia kosztów osobowych dotyczących korzystania z prawa 

do świadczenia emerytalnego. Wójt zadaje pytanie czy rozliczane są nieobecności radnych na 

posiedzeniach sesji i komisji przez przewodniczących. Nadmienił, że radni mają diety, nie 

mają pensji miesięcznych i jeżeli coś im wypadnie to mogą nie przyjść, a wójt bierze 

miesięczne pobory i pana obowiązkiem jest być na sesji i na komisji. Następnie przedstawił 

rzeczy, które trzeba naprawić w szkołach, a o których mówili dyrektorzy.  

Wójt Gminy poprosił, żeby te uwagi przedłożyć na papierze aby w każdej chwili można było 

do nich wrócić.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że zostaną spisane wszystkie spostrzeżenia.  

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że dyrektor w Kobylanach skarżyła się na mokre fundamenty 

w piwnicach. Tam należy zrobić odwodnienie, bo jest zrobiona kostka i mogą zamakać 

fundamenty. Panie dyrektor w Szpakach i Kobylanach prosiły o pomoc w koszeniu terenu. 

Dyrektor ze szkoły w Kornicy zwróciła uwagę na suche drzewa, które są wokół bieżni. Kiedy 

zostanie naprawiony plac zabaw przy szkole w Kornicy i kiedy zostanie udostępniony?  

Radny Krzysztof Gawłowski powiedział, że jeszcze by dodał odnośnie szkoły w Kobylanach 

ogrodzenie i wjazd.  



Przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich w Kazimierzowie Ewa Szydłowska powiedziała, że 

przez cały rok dzieci ze szkoły w Kornicy były pozbawione opieki logopedy i psychologa. Pani 

dyrektor cały czas każe nauczycielom robić coś z naszymi dziećmi, bo się za dużo ruszają, bo 

biegają na korytarzach oraz kwestia punktów. Dzieci nie mogą nazbierać wystarczającej ilości 

punktów na zachowanie. Jest to stosowane w większych szkołach, ale w takich mniejszych 

kiedy się wszyscy znają można to odpuścić. Ta metoda jest nieskuteczna i jeżeli nie zostanie 

zmieniona to wystosujemy pismo do Rzecznika Praw Dziecka. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o wyświetlenie zdjęć z komisji wyjazdowej z dnia 16 maja. 

Następnie przedstawiła wnioski: corocznie wizytować wszystkie budynki należące do gminy: 

szkoły, SUW, oczyszczalnie i mieszkania, które są w zasobach gminy. Stworzyć pięcioletni 

plan restrukturyzacji szkół pod kontem zatrudnienia ilości dzieci przyjętych do szkół, 

modernizacji budynku, zaplecza edukacyjnego oraz potrzeb szkół. W jednej szkole zostaje 

rozbudowany oddział przedszkolny, gdzie nie ma zaplecza socjalnego do sal, nawet jeżeli 

miała to by być najstarsza grupa przedszkolna, nie wyobraża sobie zajęć w takiej grupie gdzie 

nie ma łazienki obok i dzieci miałby same przechodzić na drugą stronę. Po trzecie stworzyć 

zakład usług komunalnych gminny, którego zadaniem byłyby remonty bieżące w szkołach, w 

budynkach, utrzymanie czystości terenu gminy, obsługa SUW, oczyszczalni, modernizacja 

dróg gminnych. Zakład, który miałby kierownika odpowiedzialnego co robi w ciągu roku. Po 

czwarte, to przeanalizować zadłużenie w gminie, ponieważ koszty pracowników w gminie w 

stosunku do lat ubiegłych bardzo wzrosły. Następnie poprosiła o obejrzenie zdjęć. 

Powiedziała, że to nie są zaniedbania roczne, ale dla niej jako mieszkanki tej gminy to są 

zaniedbania wieloletnie, które nie odnoszą się tylko do jednej instytucji, jednego budynku, 

ale które odnoszą się do całości. Zapytała czy OSE jest we władaniu gminy, czy zostało 

przekazane dla szkoły? 

Wójt Gminy odpowiedział, że wniosek był pisany przez gminę i jest w tej chwili na majątku 

gminy. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ono podlega gwarancji? 

Wójt Gminy odpowiedział, że musiałby sprawdzić. Urządzenia, które są do naprawy wynikają 

z normalnego zużycia i dlatego mamy za to zapłacić. Powiedział, że szkoda że nie został 

pokazany budynek na oczyszczalni gdzie się wybiera z kratki w workach reszlowych. Obiekt 



był oceniany, jest na to ekspertyza. Nadmienił, że występował w listopadzie do rady, czy w 

październiku o zabezpieczenie środków na opracowanie projektu, dokumentacji na 

oczyszczalnie. Od 18 marca do 19 kwietnia w ramach gospodarki wodno-ściekowej nabór w 

PROW na oczyszczalnie, niestety ten wniosek nie został złożony, bo rada wycofała pieniądze 

na przebudowę, rozbudowę czy budowę tej stacji. 

Przewodnicząca Rady powiedział, że nie zgadza się z wójtem, ponieważ w uchwale 

budżetowej jest zabezpieczona kwota. Zapytała, czy ta kwota nie wystarczyła na 

przygotowanie dokumentacji? 

Wójt Gminy odpowiedział, że w tej chwili jest zabezpieczona, ale tylko na koncepcję, nie na 

cały projekt. Teraz jest zrobienie koncepcji, jaką dobrać technologię, jaka ma być 

oczyszczalnia wiedząc jakie mamy ścieki. Poprosił o przedstawienie zdjęć boiska w Szpakach. 

Nadmienił, że na wirówkę umowa jest podpisana, ten wniosek przeszedł, są środki w 

budżecie zabezpieczone. W tej chwili przysłał wykonawca, zgodziłem się na przesunięcie 

realizacji wniesienia szafy do końca lipca. Drzwi w łazience w Szpakach nikt nie zgłaszał, 

grupa jedzie i naprawia. Trawę w Kobylanach to sprzątaczka wykosi, a boisko zostanie 

wykoszone ciągnikiem. Jeżeli chodzi o drzewa w Kornicy decyzja była wydana w tamtym 

roku, pracownik nie dopilnował do końca kwietnia żeby to usunąć. Jeżeli jest to majątek 

gminy to ja nie wydaje decyzji na usunięcie drzewa, tylko środowisko w powiecie. 

Powiedział, że jeżeli chodzi o grupę, to jeżeli pracownik jest w terenie albo pracownik bierze 

urlop to nie ma, że nikt tego dnia nie jedzie na oczyszczalnię, czy nikt nie jedzie na 

hydrofornię. Jeden z pracowników jest przypisany do oczyszczalni, a drugi do hydroforni. 

Radny Ignacy Janczuk podziękował radnemu Kirylukowi, że zorganizował komisję wyjazdową. 

Po obejrzeniu obiektów widać jak bardzo niektóre są zaniedbane. Hydrofornia po remoncie 8 

lat temu, to ona wygląda niewiele lepiej jak przed remontem. Dach zacieka, pracownicy 

mówili że leje się od początku remontu, sufit jest przegnity, zbiorniki z wierzchu są bardzo 

brudne. Budynek, który jest zawilgocony to wszystkie urządzenia będą w nim popsute. Tam 

są urządzenia bardzo zaawansowane. Plac jest zaniedbany. Powiedział, że tam natychmiast 

powinien zostać wyremontowany dach. Tam powinien być tylko obiekt hydrofornia wody, a 

nie żadne magazyny, żadne maszyny grupy remontowej, powinno zostać wszystko 

przeniesione do magazynu. Powinien tam być tylko jeden pracownik, który będzie 



odpowiadał za hydrofornie, który będzie znał się na tych urządzeniach. Oczyszczalnia 

ścieków jest w bardzo złym stanie z zewnątrz, tam może raz w roku ktoś pokosi. Pomimo, że 

jest to oczyszczalnia ścieków o takie budynki powinno też się dbać. Oczyszczalnia powinna 

być natychmiast modernizowana. Szkoła w Szpakach zrobiła na mnie dobre wrażenie, jak się 

wchodzi to jest pomalowane, czysto. Osoba, która nas przyjęła, pani dyrektor jest bardzo 

energiczna, rezolutna. W tej szkole widać życie i widać że ta szkoła chce żyć. Taką szkołę 

trzeba wspierać. Szkoła w Kobylanach również bardzo fajna i w bardzo ładnym miejscu. 

Największym problemem, który się dało zauważyć jest wilgoć w piwnicy. Tam jest problem z 

odprowadzeniem wody. Szkoła w Kornicy, żeby nabrała wyglądu i funkcjonalności trzeba 

przynajmniej pięć projektów, bo tam są zaszłości wieloletnie. Ostatnia rada przeznaczyła w 

jednym roku 300.000,00 zł, w drugim 200.000,00 zł. Pani dyrektor mówiła o zalewaniu 

szambem szkoły. To się mogło zdarzyć tylko raz, nigdy więcej. Są proste urządzenia do 

zamontowania, że w razie zatkania się hydroforni szkoły nigdy by nie zalało. W szkole jest 

zrobiony magazyn z obrony cywilnej i trzeba wystąpić, żeby to sobie zabrali, bo nie jest to do 

niczego potrzebne. 

Radny Mateusz Jóźwiuk poprosił wójta, aby wyznaczył osobę na okres letni do koszenia traw 

przy szkole w Szpakach oraz w Kobylanach. Nadmienił, że w gminie są osoby skazane na 

prace społeczno – użyteczne, żeby je skierować do szkół do koszenia. 

Radny Krzysztof Gawłowski odniósł się do wypowiedzi Radnego Janczuka w sprawie 

fundamentów w szkole w Kobylanach. Powiedział, że jest to niski teren. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że we wszystkich szkołach jest bardzo duży problem z 

dostępem do specjalistów, zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem. Na te zajęcia jest 

bardzo mało godzin. Oddajemy dzieci pod opiekę szkołom, żeby nas wspomogły w 

wychowaniu, jak również w terapii. Poprosiła wójta, aby na przyszły rok przeznaczył więcej 

godzin dla logopedy, psychologa oraz pedagoga na prace z dziećmi. Nadmieniła, że nie mamy 

żadnych organizacji sportowych, nie ma żadnego życia pozalekcyjnego, nie ma ognisk, nie ma 

harcerstwa. Nie ma zapału wśród nauczycieli, żeby chcieli pozyskać pieniądze na swoje 

organizacje. Na dodatkowe zajęcia są różne fundusze, tylko trzeba je pozyskać. Zapytała 

wójta jak często wójt konsultuje się z dyrektorami na temat ich potrzeb, na temat ich wizji w 

ciągu roku? 



Wójt Gminy powiedział, że w Kobylanach było planowane odwodnienie, na koszt 90.000,00 

zł. W tym projekcie, który teraz jest, też to przewidziano dokonanie czynności odwodnienia. 

Jeżeli chodzi o zalewanie kotłowni ściekami, to już tego problemu nie ma. Ostatnie dwa 

zalania były spowodowane ulewnymi deszczami. Dyrektorzy na bieżąco zgłaszają, 

przychodzą. Gmina kupowała farby do szkoły w Kornicy czy w Szpakach, nauczyciele z 

rodzicami jedną czy dwie klasy odświeżyli. Była też robiona naprawa elektryki. Były zalecenia 

sanepidu, aby naprawić parkiet i takie rzeczy były też robione w Kornicy. 

Przewodnicząca Rady ponownie zapytała wójta kiedy ostatnio spotkał się z dyrektorami, 

zaprosił dyrektorów nie dlatego że coś zgłasza, tylko po to żeby porozmawiać na temat życia 

kulturalnego w szkołach, na temat potrzeb, kiedy to pan był inicjatorem takich spotkań?  

Wójt Gminy odpowiedział, że dyrektorzy zgłaszają, dyrektorzy chcą robić zajęcia. Subwencji 

nie ma, a zajęcia dodatkowe w przedszkolu czy w szkole, to pochłaniają dodatkową liczbę 

godzin, a ona przedkłada się w utrzymaniu szkół na poziomie 100.000,00 zł, czy nawet 

więcej. 

Przewodnicząca Rady zapytała dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach czy było 

takie spotkanie organizacyjne z wszystkimi dyrektorami? 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach powiedziała, że nie było ostatnio takiego 

spotkania. 

Przewodnicząca Rady powiedział, że sesje są dlatego takie długie, bo nie dyskutujemy na 

komisji, nie rozmawiamy merytorycznie na ten temat. Jeżeli wójt nie będzie rozmawiał z 

radnymi odnośnie wniosków, które pan pisze tylko my prosimy o konkretne informacje, 

nawet jeżeli chodzi o termomodernizację szkoły. Radni chcieliby wiedzieć co ich będzie 

czekało, bo później będą akceptowali budżet. 

Radny Piotr Kiryluk ustosunkował się do oczyszczalni ścieków i że radni zdjęli środki na 

dokumentację techniczną, ciągle jest 51.000,00 zł. Dodał, że w ubiegłym roku mówił na sesji 

czy komisji, że rozmawiał z firmą która się tym zajmuje i że może zrobić projekt na naszą 

oczyszczalnię za 25.000,00 zł, czy 27.000,00 zł brutto. Wójt po tym krótkim czasie wrzucił do 

budżetu 150.000,00 zł na dokumentację, dlatego zostało zdjęte 100.000,00 zł. Nadmienił, że 



jest nieprawdą, że radni blokowali coś z oczyszczalnią. Dodał, że nie widział na stronie 

zapytania ofertowego, a pieniądze były zabezpieczone. 

Wójt Gminy zapytał czy to jest przygotowanie projektu na budowę, czy jest to przygotowanie 

koncepcji? Przy oczyszczalni ścieków to nie jest tylko sam budynek, same urządzenia w 

środku, trzeba uzyskać masę pozwoleń, opracowań, tak jak było robione poprzednio na SUW 

w Wólce Nosowskiej. 

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że rozmawiał z osobą która się tym zajmuje i powiedział, że 

być może ten budynek da się wykorzystać, nie trzeba projektu budowlanego i być może nie 

trzeba tego rozbudowywać. Urządzenia są najnowszej technologii. Zapytał wójta, ponieważ 

został złożony wniosek do Polskiego Ładu na oczyszczalnię, na jaką kwotę? 

Wójt Gminy odpowiedział, że 10.000.000,00 zł. 

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że w ubiegłym roku nasza oczyszczalnia przy 5 tys 

mieszkańców, gdzie połowa jest niepodłączona powinna kosztować do 5.000.000,00 zł w 

grudniu w tamtym roku. 

Wójt Gminy powiedział, że to było w pierwszym naborze Ładu Polskiego. 

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję odnośnie komisji wyjazdowej. 

Punkt 9. Informacja Wójta Gminy Stara Kornica odnośnie funkcjonowania Szkoły 

Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Starych Szpakach. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w ostatnim czasie jest problem z wyłonieniem 

dyrektora. Nadmieniła, że usłyszała w mediach, że wójt szuka na to stanowisko osoby. 

Poprosiła wójta o informację co zamierza zrobić ze szkołą. 

Wójt Gminy powiedział, że w miesiącu marcu-kwietniu był ogłoszony pierwszy nabór, nikt się 

nie zgłosił. Nadmienił, że odbył spotkanie z kadrą pedagogiczną, z przedstawicielami 

mieszkańców, radnymi. Była dyskusja, została przedstawiona oferta pani, która z wytycznych 

jakie są w zakresie obsadzenie stanowiska dyrektora w szkole nie spełniała tych wymagań. 

Zapytał Radnego, czy mają informację i czy pytali w kuratorium z radą pedagogiczną czy radą 

rodziców jakie warunki trzeba spełnić i co pan dyrektor sugeruje, jak dokonać wyboru 



dyrektora w szkole w Szpakach? Zmieniła się sytuacja w tej chwili jeżeli chodzi o wybór 

dyrektora. Wybór dyrektora dokonuje gmina, organ prowadzący, a nie opiniuje kurator, tylko 

zatwierdza. Nadmienił, że rozmawiał z kuratorem, nie zatwierdzi dyrektora żadnego, który 

nie spełnia kryteriów. Wpłynęło pismo do wójta oraz do rady i na dzień dzisiejszy nie ma 

dyrektora. Pan kurator przedstawił, że zatwierdzi jeżeli taka osoba będzie spełniała wszystkie 

kryteria. Następnie przedstawił opinię w zakresie wyboru powołania i powierzenia 

obowiązków dyrektora. Dodał, że wójt deleguje określoną liczbę osób do konkursu, rada 

rodziców, rada pedagogiczna, kurator, związki zawodowe, w sumie ponad 11 osób. 

Przewodnicząca Rady zapytała wójta na jakie pytanie jest to opina prawna? 

Wójt Gminy powiedział, że osoba dotychczas pełniąca obowiązki, może pełnić obowiązki 

przez kolejne 10 miesięcy. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wójt ogłosił w ciągu ostatniego półrocza dwa albo trzy 

konkursy do którego nikt nie przystąpił. Ten temat to nie jest temat ostatniego półrocza, ale 

jest to pokłosie współpracy między dyrektorem, a wójtem. Powiedziała, że się nie dziwi, że 

nikt z nauczycieli nie jest w stanie stanąć do konkursu, ponieważ to wymaga pewnych 

procedur między innymi oceny dorobku w ciągu pięciu lat, z tego względu są te pisma, które 

zostały skierowane do rady. My jako rada nie możemy uchwalić, powierzyć komuś 

stanowiska, bo to nie jest w naszej kompetencji, to jest kompetencja organu prowadzącego. 

Pan wójt zwracał się nie tylko do grona pedagogicznego tamtej szkoły o podjęcie takiego 

wysiłku i prowadzenia tej szkoły, ale wójt zasięgał opinii różnych osób. Następnie odczytała 

pismo Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach w sprawie przedłużenia 

pełnienia funkcji dyrektora szkoły na rok szkolny 2022/2023 Pani Elżbiecie Szpura. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady odczytała pismo Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Starych 

Szpakach w sprawie przedłużenia pełnienia funkcji dyrektora szkoły na rok szkolny 

2022/2023 Pani Elżbiecie Szpura. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 



Przewodnicząca Rady odczytała informację Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych 

Szpakach w sprawie wyrażenia chęci pełnienia funkcji dyrektora Szkoły im. Bł. Karoliny 

Kózkówny w Starych Szpakach od dnia 1 września 2022 r. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że rozumie wytyczne kuratora, tylko jak wójt przeczytał 

opinię prawną jeżeli byłaby dobra wola organu prowadzącego, to na pewno kuratorium 

również by się przychyliło do uzupełnienia brakujących dokumentów. Czy jest taka wola, to 

tylko zależy od organu prowadzącego. Zapytała wójta, czy kurator może zabronić 

powierzenia na 10 miesięcy pełnienia obowiązków obecnej pani dyrektor? 

Wójt Gminy odpowiedział, że nie ma teraz tak, że kurator wydaje opinię, tylko kurator 

zatwierdza. Jeżeli kurator zatwierdza wniosek, który przedłoży wójt na bazie rozmowy z 

nauczycielem, na bazie protokołu komisji, to musi spełniać wszystkie wymagania. Dodał, że 

takie otrzymał stanowisko od dyrektora. Nadmienił, że zapytał jakie trzeba spełnić 

wymagania, żeby być dyrektorem. To co jest wymagane ustawą, jednocześnie osoba która 

pełniła 10 miesięcy nie może w tej samej szkole pełnić drugi raz, musi inna osoba. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wcześniej była powołana na podstawi ustawy 

covidowej, która przedłużała pani dyrektor tą możliwość. 

Wójt Gminy powiedział, że nie pamięta tak szczegółowo. Dodał, że rozmawiał z różnymi 

nauczycielami i pani zaczęła pełnić funkcje wówczas. W tej chwili w obecnym stanie 

prawnym na kolejne 10 miesięcy prawo nie pozwala. 

Radny Mateusz Jóźwiuk zapytał wójta, czy przedstawił w kuratorium, że jest taka sytuacja, że 

żaden kandydat nie zgłosił się do konkursu i czy byłaby możliwość przedłużenia? 

Wójt Gminy zapytał, czy Państwo też próbowaliście rozmawiać? Dodał, że rozmawiał z 

dyrektorem kuratorium. Nadmienił, że przedstawił jak wygląda spraw, że zrobił jeden 

konkurs, drugi konkurs i nikt się nie zgłosił. 



Radny Ignacy Janczuk powiedział, że ten problem już się rozwiązał. Podziękował wójtowi, że 

przytoczył opinię prawną. Skoro ogłosił już pan konkursy, ta pani może być powołana od 

nowa. 

Wójt Gminy opuścił salę obrad. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przerwę. 

PRZERWA 

PO PRZERWIE 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady sesji. 

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że ten problem już się rozwiązał dzięki temu, że wójt 

odczytał uzasadnianie. Teraz może wójt z tą panią spokojnie podpisać umowę na pełnienie 

obowiązków dyrektora, ponieważ ogłosił pan już konkursy i nikt do nich nie przystąpił. 

Zwrócił się do mieszkańców Szpak, że teraz zależy tylko od dobrej bądź złej woli pana wójta, 

bo z pisma wynika, że ta pani może pełnić obowiązki dyrektora. 

Wójt Gminy powiedział, że nie jest za tym aby zamykać w Kobylanach i w Starych Szpakach, 

bo ta czynność nie należy do niego. Nadmienił, że w Szpakach w szkole jest najwięcej godzi 

nadliczbowych w ciągu miesiąca. Jak kadra, która jest zatrudniona pracuje. W szkole w 

Kobylanach jest o połowę mniej godzin nadliczbowych. 

Przewodnicząca Rady zapytała ile teraz będzie godzin nadliczbowych jeżeli wyjechało tyle 

nauczycieli, którzy powinni uczyć w szkole w Kornicy, w Kobylanach? 

Wójt Gminy powiedział, że będzie widział po zestawieniu jak otrzyma listę wynagrodzeń, 

liczbę godzin za miesiąc czerwiec. 

Przewodnicząca Rady zapytała wójta, czy jest za tym, żeby wyłonić dyrektora i żeby 

powierzyć? 

Wójt Gminy odpowiedział, że jak najbardziej. 



Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk powiedział, 

że aktualnie w zakresie powierzenia funkcji dyrektora obowiązują ogólne przepisy prawa 

oświatowego, to zaś oznacza, że powierzenie funkcji dyrektora bez konkursu jest możliwe, 

jedynie w przypadku gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo wyniku konkursu 

nie wyłoniono kandydata. Wymagane jest wówczas porozumienie organu nadzoru 

pedagogicznego i zasięgniecie opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. To jest 

art. 63 ust. 12 prawa oświatowego. Pani dyrektor w Szpakach brakuje dokumentów, które 

się nazywają oceną pracy. Te trzy dokumenty: ocena pracy, kurs zarządzania oświatą, 

spełnienie kryterium jeżeli chodzi o awans zawodowy, czyli minimum nauczyciel mianowany, 

wymagane są do konkursu. Jeżeli się przedłuża dyrektorowi kadencję, czy pełnienia 

obowiązków to najważniejsze są dwa pierwsze, czyli nauczyciel mianowany i kurs 

zarządzania oświatą. Pani dyrektor składała o ocenę pracy poprzednią dyrektor, która zaczęła 

pisać. Nie dopełniła swoich obowiązków poprzednia dyrektor, która nie ukończyła oceny. Ta 

pani pozostała bez oceny, a mimo to pozostała dyrektorem poprzednio w oparciu o takie 

kryteria. Nie widać żadnych przeszkód, żeby ona mogła pełnić dalej swoje obowiązki. 

Radny Mateusz Jóźwiuk powiedział, że my jako rodzice chcemy żeby ta szkoła 

funkcjonowała. Zapytał wójta czy przychyli się za tym, żeby pani Elżbieta została 

dyrektorem? 

Wójt Gminy odpowiedział, że rozmawiał z dyrektorem kuratorium. 

Prezes OSP Stare Szpaki Adam Jakimiuk zapytał wójta, czy te wszystkie godziny nadliczbowe 

dotyczą tylko nauczycieli ze Szpak, czy którzy przyjeżdżają do Szpak uczyć? Na gremium 

mówi pan o czymś o czym pan nie wie. 

Wójt Gminy odpowiedział, że sprawdzi dokładnie nazwiska, ale w podobnej szkole w 

Kobylanach jest o 50 % mniej, też gdzie są nauczyciele dochodzący. 

Przedstawiciel Koła Gospodyń wiejskich w Wygnankach „Gang Wygnanek” Bernardyna Zańko 

powiedziała, że słyszała opinie przewodniczącego oświaty, który chwalił Szpaki. Stwierdziła, 

że nie wie po co ta dyskusja. Jest odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku. 



Radny Ignacy Janczuk odniósł się do mieszkańców Szpak, żeby wesprzeć tą sytuację. Stańcie 

w obronie swojej szkoły i swojej społeczności.  

Punkt 10. Podjęcie uchwał w sprawie 

1) przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLIX/296/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W dyskusji udział wzięli: Radny Mateusz Leszczyński, Przewodnicząca Rady Zofia Szpura, 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk. 

Przewodnicząca Rady odczytała uzasadnienie do projektu uchwały Nr XLIX/296/2022 Rady 

Gminy Stara Kornica z dnia 30 maja 2022 r. Następnie poprosiła o przegłosowanie uchwały.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 

XLIX/296/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przekazania 

projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi 

regulacyjnemu do zaopiniowania. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie 

bezprzetargowym 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLIX/297/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym. 



Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W dyskusji udział wzięli: Radny Maciej Golwiej, Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk, Radny 

Ignacy Janczuk, Przewodnicząca Rady Zofia Szpura, Radny Mateusz Leszczyński, Radny Marek 

Michaluk, Radny Dariusz Stepczuk. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

0 głosów „za”, 10 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” nie podjęła uchwały Nr 

XLIX/297/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych dla 

podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLIX/297/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Starej Kornicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń 

pieniężnych dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom 

Ukrainy. 

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”, 2 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę Nr 

XLIX/297/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy do załatwiania 



indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających 

zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

4) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Stara Kornica na lata 2021-2032” 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLIX/298/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Stara Kornica na lata 2021-2032”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 

XLIX/298/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kornica na lata 

2021-2032”. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

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

2036 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLIX/299/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 30 maja 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: 



13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 

XLIX/299/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w 

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

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

6) zmian w budżecie gminy na rok 2022 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLIX/300/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 30 maja 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: 

13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 

XLIX/300/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2022. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

7) utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XLVII/290/2022 Rady Gminy w Starej 

Kornicy z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Stara 

Kornica do zawarcia umowy na obsługę prawną 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLIX/301/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XLVII/290/2022 

Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zobowiązania Wójta 

Gminy Stara Kornica do zawarcia umowy na obsługę prawną. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 



13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 

XLIX/301/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie utraty mocy 

obowiązującej uchwały Nr XLVII/290/2022 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 30 marca 

2022 roku w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Stara Kornica do zawarcia umowy na 

obsługę prawną. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 11. Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca Rady zapytała wójta, ponieważ nie na ostatniej sesji tylko na poprzedniej 

zgłosiła interpelacje i również w dniu 15 marca na Urząd Gminy została złożona kolejna 

interpelacja w tej samej sprawie, ale rozszerzona i na tą interpelację nie dostałam 

odpowiedzi. Następnie odczytała treść powyższej interpelacji z dnia 23 marca 2022 r. 

Powiedziała, że na podobną interpelacje wójt odpowiedział, ale ta odpowiedź jest 

lakoniczna. Poprosiła wójta o rozszerzenie i odpowiedź na te interpelacje. Następnie 

zapytała, czy ktoś ma zapytania? 

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że wójt ze strony gminy zrobił prywatną tubę na 

beznadziejne pisma, nic niewnoszące. Ostatnio się rozwodził nad pismem jaka to jest dobra 

woda w Wólce, a jacy są niedobrzy radni. Jak kolega chciał polać wszystkim radnym żeby się 

napić, to płynie herbata i dzisiaj płynie znowu ta herbata. Zaapelował do mieszkańców jeżeli 

tak się dzieje, to zgłaszać to wyżej, bo tak być nie może. 

Wójt Gminy powiedział, że był u tych państwa i o godzinie 7 była woda brązowa, nie było 

żadnej awarii, nic się nie działo. Z czego może być woda brązowa? Jeżeli będą odkręcali 

maksymalnie hydranty do podlewania, do napełniania beczek. Było zgłaszane i grupa też 

mówi, że dochodzi do poboru wody prywatnie, bez zgłaszania do gminy z hydrantów na inne 

cele gospodarcze, na uprawy. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że jeżeli wójt wie o takich rzeczach, to należy pozamykać 

wszystkie hydranty. Zgłaszana jest przez mieszkańców informacja, że z kranów płynie brudna 

woda. Zapytała wójta czy wie coś na ten temat? 

Wójt Gminy odpowiedział, że nikt nie informował go, że jest awaria. 



Radny Piot Kiryluk powiedział, że podczas sesji dostał sms-a o godzinie 18:15, jest to zdjęcie i 

dwoje innych mieszkańców również napisało, że co się dzieje z wodą? 

Wójt Gminy powiedział, że też pojedzie i zobaczy jaki będzie stan jutro. 

Radny Piotr Kiryluk zapytał, czy zostały załatane dziury z Koszelówki do Kazimierzowa? 

Wójt Gminy odpowiedział, że jeszcze nie zostały załatane. 

Radny Piotr Kiryluk poprosił o jak najszybsze załatanie dziur, ponieważ droga jest w 

strasznym stanie. 

Punkt 13. Sprawy różne i wolne wnioski 

Radny Marek Michaluk zwrócił się do wójta, że kupuje już trzeci rok masę asfaltową i łata te 

dziury od Wólki Nosowskiej w stronę Kazimierzowa. Zapytał wójta, czy zawiózł tam chociaż 

woreczek tej masy? 

Wójt Gminy powiedział, że dwie palety były rozwiezione i zużyte.  

Radny Marek Michaluk powiedział, że jak wójt zamówi masę, to żeby wysłał ekipę 

remontowo- budowlaną na Koszelówkę w celu załatania dziur, na Zalesie, w stronę 

Kazimierzowa. Nadmienił, że otrzymał informację od mieszkanki, że nie ma harmonogramu 

odbioru odpadów w aplikacji.  

Wójt Gminy powiedział, że na stronie internetowej jest zamieszczona. Zapytał w jakiej 

aplikacji?  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że to chodzi o aplikację, którą można ściągnąć na telefon. 

Aplikacja nie jest nadzorowana przez Urząd Gminy. 

Zastępca Wójta powiedział, że nie jest to nasza aplikacja, my jako Urząd nie mamy żadnej 

aplikacji. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wpłynęło pismo od Marszałka Województwa 

Mazowieckiego dotycząca przyjęcia uchwały antysmogowej oraz współpracy przy 

rozpowszechnianiu współpracy o niej, które zostanie przekazane odpowiedniej komisji. 



Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wpłynął raport z przeprowadzonego głosowania, jest 

załączone pismo mieszkanki z adnotacją wójta o wskazanie środków. Sprawa dotyczy pisma 

zaopiniowanego pozytywnie przez Komisję w sprawie modernizacji budynku 

wynajmowanego. Druga adnotacja jest również do pozytywnie zaopiniowanego podania 

radnego o podział działki. Wójt prosi o wskazanie źródeł finansowania.  

Pisma stanowią załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady odczytała pismo odnośnie wyboru kolorów w jakim ma być budynek 

Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Nosowskiej. Jest to pismo kierowane do wiadomości 

sześciu osób. Poprosiła wójta o wyjaśnia.  

Pisma stanowi załącznik do protokołu.  

Wójt Gminy poprosił o wyświetlenie do kogo zostało wysłane pismo. Dodał, że zwrócił się 

wykonawca, ponieważ chce zamówić materiały do malowania. Wykonawca poprosił, aby 

wskazać kolory. Nadmienił, że przyszła uwaga, że może trzeba zapytać, gdyż jest to przy 

drodze wojewódzkiej, to jest obiekt świadczący o gminie i jest to kwestia ustalenia.  

Przewodnicząca Rady zapytała, czy są wytyczne w projekcie? 

Wójt Gminy odpowiedział, że nigdy w projekcje nie jest zawężane do rodzaju koloru. Poprosił 

o zajęcie stanowiska, ponieważ grupa sprawdzając wodomierze u jednego z mieszkańców 

stwierdziła, że zostało nielegalnie pobrane 7 800 m³ wody, jest to koszt ponad 20 000,00 zł, 

zdarzenie to miało miejsce w Nowej Kornicy.  

Przewodnicząca Rady zapytała, że jeżeli pracownik chodząc po domach mieszkańców 

szczytując liczniki odkrył taką informację, to znaczy że wcześniej nie było spisywane?  

Wójt Gminy odpowiedział, że wydał polecenie, żeby pracownik który teraz będzie odczytywał 

liczniki, wszedł do każdego domu i sprawdził czy jest licznik zaplombowany. To zdarzanie 

miało miejsce nie na czas odczytu przez inkasenta, tylko na czas wymiany wodomierza.  



Przewodnicząca Rady powiedziała, że wójt w tej chwili wykrył przestępstwo. Dodała, że 

temat wody jest od bardzo dawna i jest bardzo proste rozwiązanie tego. Należy zrobić audyt 

przyłączy, czyli sprawdzić u każdego mieszkańca czy jest licznik, czy ma plombę, czy jest 

podlicznik i to jest prawo wójta i tej osoby, która spisuje liczniki. W regulaminie jest 

informacja, że każdy mieszkaniec nawet jeżeli podaje nam licznik, to ten inkasent ma 

obowiązek raz w roku wejść i odczytać rzeczywisty pobór wody. W tym przypadku ta osoba 

złamała prawo, ponieważ kradła wodę. 

Wójt Gminy powiedział, że pobór był wyższy. Trwała to 26 dni w miesiącu. Było zgłoszenie, 

że jest awaria licznika, pojechała grupa wymienić licznik i przeszła się po innych obiektach i 

stwierdzili, że licznik nie zawiera plomby i mają podejrzenia demontowania. To jest rząd 

7 800 m³, jest protokół, jest rzeczowy dowód. 

Sołtys wsi Kiełbaski zapytał wójta, czym się kierował, że droga w Kobylanach będzie pierwsza 

robiona niż w Kiełbaskach? 

Wójt Gminy odpowiedział, że w Kiełbaskach, czy w Wygnankach, Koszelówce, Kornicy tak jak 

wcześniej zgłaszał do Ładu Polskiego 14 dróg, w tej chwili podzieliłem i trzeci wniosek gdzie 

było zapewnione, że można składać na dwa, bo trzeci nie wiadomo czy przejdzie, były 

określone kwoty na jakie można składać. Powiedział, że sugerował się, bo byli mieszkańcy i 

sołtys i mówili, że trzeba robić tamtą drogę.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że biorąc pod uwagę to, że w tej chwili mamy zrobić 

wspólnie z powiatem drogę 10 km. W 2019 – 2020 r. została zrobiona droga przez wieś w 

Kobylanach, zostało zrobione skrzyżowanie, została zrobiona droga w stronę Huszlewa, to 

pan wójt myśli, żeby zrobić jeszcze tą drogę i już tam będą drogi zamknięte.  

Radny Mateusz Jóźwiuk zapytał Radnego Gawłowskiego, czy wie ile w Szpakach czekają na 

drogę? Następnie zapytał wójta, czy coś zrobił względem naszej drogi? 

Wójt Gminy powiedział, że jeszcze nie ma informacji, bo niedawno skończył się nabór. 

Wniosek został złożony w ramach programu PROW.  

Sołtys wsi Kiełbaski powiedział, że pięć lat temu prosił o zrobienie drogi w Kobylanach. 

Zapytał wójta czy był na tej drodze? Zamiast robić najgorsze drogi, to wójt robi najlepsze.  



Sołtys wsi Wygnanki powiedziała, że chcą zrealizować pieniądze z funduszu sołeckiego i jak 

wójt obiecał dołożyć, 6.000,00 zł brakuje nam do drogi i nie wiemy czy mamy ją robić do 

końca. Zapytała, czy wójt dołoży te 6.000,00 zł? 

Wójt Gminy powiedział, że nie wie w tej chwili i nie może odpowiedzieć czy będziemy mieć 

środki, ponieważ Szpaki też wystąpiły o dołożenie do inwestycji z funduszu sołeckiego, teraz 

Wygnanki. Powiedział, że będzie rozmawiał z panią skarbnik czy będzie można dołożyć.  

Sołtys wsi Wygnanki powiedziała, że pan wójt jak zwykle nie dotrzymał słowa, bo obiecał, a 

jednak się wypiera. O drogę o którą walczymy od dwóch lat, tam są chorzy ludzie i oni tego 

potrzebują. Dodała, że żeby to było jasno i wyraźnie powiedziane, że do tej drogi pan wójt 

nam nie dołoży i to nie jest wina ani pani skarbnik, ani nikogo innego.  

Przedstawiciel Koła Gospodyń wiejskich w Wygnankach „Gang Wygnanek” Bernardyna Zańko 

dodała, że fundusz sołecki z tamtego roku poszedł jako nadwyżka budżetowa, czy coś. 

15.000,00 zł, a my prosimy o 6.000,00 zł. Nadmieniła, że pracownica powiedziała, że z 

funduszem sołeckim możemy robić co chcemy, a reszta pieniędzy której brakuje, ona nie wie 

skąd my weźmiemy, że chce mieć na piśmie. Będzie też złożone na piśmie o te 6.000,00 zł. 

Nadmieniła, że droga przez Wygnanki była zgłaszana w 2012 r. Powiedziała, że wójt był na 

zebraniu wioskowym, zgłaszaliśmy drogi do Polskiego Ładu i wójt powiedział, że trzeba złożyć 

jaki numer. Jeżeli wójt nie pamięta to w protokole są drogi o które prosiliśmy. Priorytetem 

była droga do tego chorego człowieka. Zwróciła się z prośbą do Rady Gminy oraz do Wójta 

Gminy, może 6.000,00 zł to jest dużo, ale wójt jest nam to winien.  

Radny Krzysztof Gawłowski powiedział, że droga na Czarnoziem jest również w fatalnym 

stanie tak jak w Kiełbaskach, tylko nam udało się położyć beton w dobrym czasie. Tam jest 

mieszkaniec, który ma firmę transportową, cały czas auta jeżdżą z kontenerami, jest firma 

gdzie auta jeżdżą z drewnem, dojazd do pól. Nadmienił, że dróg pilnych do wykonania jest 

jeszcze pięć.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że rozmawiając odnośnie Polskiego Ładu rozmawialiśmy o 

dwóch inwestycjach, które wójt miał złożyć. Pierwsza, priorytetowa to miała być szkoła, 

gdzie były takie uwagi żeby wójt składał tylko na szkołę, bo byłaby to większa suma i 

moglibyśmy zrobić więcej. Druga informacja to taka, że wójt chciał na wkład własny na SUW. 



Zapytała, czy my jako Urząd Gminy możemy wnioskować do Polskiego Ładu na inwestycje, 

które są już rozpoczęte, gdzie przetarg był już ogłoszony i inwestycja jest już w toku? Skąd się 

wzięła droga w Kobylanach o której nikt nie wiedział, że będzie składana do Polskiego Ładu?  

Radny Krzysztof Gawłowski powiedział, że wójt mówił po tym terminie do składania 

inwestycji na Polski Ład.  

Przewodnicząca Rady poprosiła o odszukanie w protokole gdzie była ta informacja. 

Powiedziała, że ostatnia sesja nadzwyczajna, która odbyła się 11 maja, dotyczyła czego? Czy 

pamiętają radni jakie otrzymali materiały na sesję nadzwyczajną? Powiedziała, że bardzo ją 

boli, że nie rozmawia się z nią jako Przewodnicząca Rady, nie rozmawia się ze skarbnik, która 

odpowiada za finanse. Wrzuca się za pięć dwunasta taką rzecz, że trzeba już zrobić, bo 

będzie kara dla Urzędu. Powiedziała, że ostatni raz wyraża zgodę na zwołanie takiej sesji. 

Komisje mają swoje obowiązki i po to są Przewodniczący Komisji, żeby zwoływać te komisje, 

żeby przedyskutować na komisji. Powiedziała, że się cieszy że komisja była relacjonowana 

online i poprosiła, żeby wszystkie komisji były online. Następnie poprosiła Radnego 

Gawłowskiego, aby odszukał w protokole, bądź w posiedzeniu komisji, czy sesji, kto 

wnioskował i kto pomógł we wnioskowaniu drogi, która jest w tej chwili robiona razem z 

powiatem.  

Radny Krzysztof Gawłowski odpowiedział, że on wnioskował.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w tej chwili to rada stara się żeby te inwestycje były 

robione. Nie wójt, ale rada. Rada robi porządek w budżecie i rada zrobi porządek z radnymi. 

Odczytała pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zajęcie 

stanowiska przez Radę Gminy w postaci uchwały dotyczącej wykonania przez radnego 

Stanisława Maciejuka czynności opieki nad świetlicą. Nadmieniła, że to pismo zostanie 

przekazane odpowiedniej Komisji. 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Dariusz Stepczuk powiedział, że poprosił o uzupełnienie ubytków na wysokości poczty. 



Radny Mateusz Leszczyński powiedział, że drogi na Polski Ład można zmienić. Poprosił o 

przedstawianie na następną komisję wszelkie kryteria odnośnie Polskiego Ładu jakie są 

zwarte w umowach. 

Radny Piotr Pieczyński powiedział, że został postawiony mu zarzut, że nie chciał zwołać 

komisji. Powiedział, że to nie jest tak do końca, bo pani dokładnie wie. Dzwoniła pani we 

wtorek, a w środę miała być sesja. Pani chciała mi narzucić, że komisja ma być jutro, 

najpóźniej po jutrze. Odpowiedziałem, że tego nie da się zrobić. Wcześniej była taka sprawa, 

że na 14 dni ma być zwołana komisja, natomiast jeżeli było wcześniej to było oburzenie, że 

nie został zachowany termin. W ciągu jednego czy dwóch dni to ja nie dam rady zwołać. 

Radny Krzysztof Gawłowski powiedział, że w Szpakach jest boisko, sala. W Kornicy jest sala, 

w Kobylanach nie ma ogrodzenia, nie ma płotu, nie ma sali, nie ma boiska.  

Radny Mateusz Leszczyński złożył wniosek formalny o dofinansowanie 6.000,00 zł dla 

Wygnanek, żeby mogli zrobić drogę w całości. Poprosił o poddanie go pod głosowanie. 

Powiedział, że składał ustny wniosek formalny o rozszerzenie składu Komisji Rewizyjnej 

celem wszczęcia kontroli nad gminą i ich wcześniejszej kontroli nie w czerwcu. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że statut mówi że Komisja Rewizyjna ma czerech 

członków. 

Radny Mateusz Leszczyński poprosił o przyspieszenie terminu kontroli gminy, bo to powinno 

się robić w styczniu, gdzie są wszystkie umowy podpisane i są wypłacone wszystkie pieniądze 

z konta budżetu gminy. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie wniosku formalnego o zwołanie kontroli i czego 

ma dotyczyć. 

Sołtys wsi Kiełbaski powiedział, że droga między Kiełbaskami, a Wygnankami została 

wywłaszczona. Jako sołtys osobiście musiałem jeździć do starostwa, przez trzy lata, bo ludzie 

płacili do gminy podatek. Zwrócił się do radnych z Kornicy, bo jest piękny krzyż, jest obelisk i 

tablica, czy nie wstyd wam, żeby takie krzaki rosły. Dodał, ze sołtys z Kiełbasek od dwóch lat 

kosi. 



Wójt Gminy powiedział, że miał informację, nie były kompletne dokumenty, może trzy 

miesiące, może cztery miesiące jeżeli chodzi o prace geodety, który miał zrobić dokumenty 

dotyczące drogi powiatowej na rogu Wyganek, jak również miał przeprowadzić geodeta 

sprostowanie gruntów prywatnych w Kiełbaskach.  

Przedstawiciel Koła Gospodyń wiejskich w Wygnankach „Gang Wygnanek” Bernardyna Zańko 

zwróciła, się z prośbą do wójta, bo kiedyś wójt obiecał, że wyśle koparkę gminną na dzikie 

wysypisko, żeby to pospychać. Zapytała, czy byłaby taka możliwość? 

Wójt Gminy odpowiedział, że nie wie. To nie jest grunt gminny, jest to grunt wioskowy. 

Zapytał dlaczego Państwo nie pilnujecie własności, która macie we władaniu? 

Przedstawiciel Koła Gospodyń wiejskich w Wygnankach „Gang Wygnanek” Bernardyna Zańko 

stwierdziła, że wójt tej koparki nie wyśle, bo to jest nasza własność. 

Wójt Gminy odpowiedział, że wyśle i zgarnie, tylko prośba do Państwa, aby tego pilnować, 

żeby znowu nie nawieźli. 

Przedstawiciel Koła Gospodyń wiejskich w Wygnankach „Gang Wygnanek” Bernardyna Zańko 

powiedziała, że zostały postawione tabliczki oraz że mieszkańcy zostali poinformowani, że 

nie można tam wysypywać. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie wniosku formalnego o dołożenie 6.000,00 

zł do remontu drogi gminnej nr 332 w miejscowości Wygnanki. Kto jest za pozytywnym 

zaopiniowaniem wniosku, 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, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła wniosek formalny. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie wniosku formalnego do Komisji Rewizyjnej 

o wszczęcie kontroli wydatków w tym umów gminy za 2021 r. Kto jest za pozytywnym 

zaopiniowaniem wniosku, 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, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

9 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” przyjęła wniosek formalny. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 14. Zamknięcie obrad sesji 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 23: 45 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła XLIX sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

Protokołowała: Justyna Iwaniuk - Michalik 

Przewodniczyła: Zofia Szpura 


