
Protokół Nr LII/2022  

z sesji Rady Gminy Stara Kornica  

odbytej w dniu 28 lipca 2022 r. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI 

Data rozpoczęcia 28.07.2022 r. 

Godzina rozpoczęcia 10:00 

Godzina zakończenia 15:53 

Miejsce Sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica 

Przewodniczący obrad Zofia Szpura – Przewodnicząca Rady Gminy Stara Kornica 

Liczba radnych 15 

Liczba obecnych radnych 14 

Nieobecni radni Mateusz Leszczyński 

Goście 

Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica 

Małgorzata Patralska – Skarbnik Gminy 

sołtysi 

Andrzej Hordejuk – Prezes Stowarzyszenia „Park” Wólka Nosowska 

Elżbieta Szpura – p.o. dyrektora w szkole Podstawowej w Starych 

Szpakach 

Stefan Iwanowski – Radny Powiatu Łosickiego 

Ewa Szydłowska – Przedstawiciel KGW Kazimierzów 

Mateusz Sadowski – Komendant Gminny OSP 

mieszkańcy 



Punkt 1. Otwarcie sesji 

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

dniu 28 lipca 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 protokołów z L i LI sesji. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami: 

1) informacja o podjętych zarządzeniach, 

2) wyjazdy służbowe. 

4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami. 

5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 r.: 

1) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 r. przez Wójta 

Gminy, 

2) debata nad raportem, 

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica wotum 

zaufania.   

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.: 

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z 

planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2021 r., 



2) przedstawianie sprawozdania finansowego gminy, 

3) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania  budżetu za 2021 r., 

4) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Stara Kornica z wykonania budżetu za 2021 r., 

5) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

6) dyskusja, 

7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminy Stara Kornica oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Stara Kornica za 2021 r., 

8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica 

absolutorium z tytuły wykonania budżetu za 2021 r.  

7. 7.Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Stara Kornica, 

2) przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Stara Kornica  

na lata 2022-2025”, 

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

- 2036, 

4) zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z Radnych chciałby wnieść uwagi do porządku 

obrad?  

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 



W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

obecności 10 radnych biorących udział w głosowaniu: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 

głosów „wstrzymujących się”, porządek obrad został przyjęty.  

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) przyjęcie protokołów z L i LI sesji 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś wnosi uwagi do protokołów? 

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 10 radnych biorących udział w głosowaniu: 12 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 0 

głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokoły z poprzednich sesji. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami: 

1) informacja o podjętych zarządzeniach, 

2) wyjazdy służbowe. 

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. 

Przewodnicząca Rady zapytała wójta jakie podejmował działania w dniu 15 lipca oraz 19 

lipca? 19 lipca była sesja nadzwyczajna. 

Wójt Gminy odpowiedział, że musi zajrzeć do kalendarza gdzie był i w jakiej sprawie w tych 

dwóch dniach.  



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. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 r.: 

1) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 r. przez 

Wójta Gminy, 

2) debata nad raportem, 

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica 

wotum zaufania. 

Raport o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 r. stanowi załącznik do protokołu. 

1) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 r. przez Wójta Gminy 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że do Rady Gminy nie wpłynęło żadne zgłoszenie od 

mieszkańców do udziału w debacie. W debacie nad Raportem będą brać udział wyłącznie 

Radni. Następnie poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie Raportu o stanie Gminy Stara 

Kornica za 2021 r.  

Wójt Gminy powiedział, że zgodnie ze stanem prawnym każda z gmin ma po zamkniętym 

roku działalności przedstawić Raport o stanie gminy. Głównym celem opracowania raportu 

jest obiektywna prezentacja informacji, faktów w tym danych statystycznych oraz innych 

pozyskiwanych  i opracowanych na podstawie tego dokumentu. Raport przedstawia 

aktualną, wewnętrzną  i zewnętrzna sytuację gminy w poszczególnych dziedzinach jej 

funkcjonowania. Pozwala on wskazać jakie wyzwania stoją jeszcze przed gminą pomimo 

wielkiej niepewności i reżimu sanitarnego i nałożonych obostrzeń. Tak jak omawiane są na 

komisji i sesji sprawy bieżące, które się sprowadzają do takich działań jak zmiana w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie na dany rok, tak tutaj oprócz informacji 



finansowych są informacje o podatkach, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

inwestycjach, pozyskiwanych środkach zewnętrznych, ochronie środowiska, czystości i 

porządku, rolnictwie, edukacji, demografii, pomocy społecznej i bezpieczeństwie. Z tego 

opracowania i z tych zapisów wynika, iż nasuwają się uwagi na co należy zwrócić uwagę przy 

kolejnych okresach budżetowych. W dalszym ciągu drogi, oświata, edukacja, pomoc 

społeczna, bezpieczeństwo, bo to są rzeczy, które dzieją się na bieżąco.  

2) debata nad raportem 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś chciałby wziąć udział w debacie nad Raportem o 

stanie Gminy Stara Kornica za 2021 r.? 

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że myślał, że w tym roku będzie normalny raport, a 

dostaliśmy spis rzeczy oczywistych ponad 100 stron, z którego nic nie wynika. Każdy 

człowiek, który chce coś zrobić lepiej stara się o raport, który mówi o rzeczach pozytywnych, 

ale też zwraca uwagę na niedociągnięcia. W raporcie rozwodzimy się nad rzeczami, które są 

oczywiste, a przeczytać tyle stron jest bez sensu. Z raportu wynika, że jest super, a my 

doskonale wiemy, bo półtora miesiąca temu byliśmy na wizytacji obiektów gminnych tj.: 

hydrofornia, oczyszczalnia i szkoły. Radni, którzy chcą zauważyć to widzą jak wielkie są 

niedociągnięcia ze strony urzędu, ze strony wójta, jakie wielkie są braki na tych wszystkich 

obiektach i na szkołach, a w raporcie tego nie ma. Jest to raport, żeby zaspokoić biurokrację, 

z niego nie wynika nic. Każda firma, która chce mieć rzeczywisty obraz swojej działalności 

robi audyt rzetelny i wtedy jest łatwiej znaleźć niedociągnięcia i poprawić. Nadmienił, że 

raport nie może być przyjęty, ani wójt nie powinien otrzymać wotum zaufania, ponieważ 

wiemy jak to wszystko się dzieje, jak wyglądają rady, jak wygląda cała gmina. Gmina 

dwanaście lat temu była najlepszą gminą w powiecie i w regionie. Dzisiaj wszystkie gminy z 

powiatu pod względem inwestycji nas wyprzedziły i zostawiły na szarym końcu, u nas nie 

robi się nic z inwestycji strategicznych, które rozwijają gminę.  

Przewodnicząca Rady powiedział, że ma nadzieje że mieszkańcy mają możliwość, żeby 

dotrzeć do tego raportu. Raport o stanie Gminy Stara Kornica na 2021 r. jest dość obszerny i 

każdy ma tego świadomość i jest dość kolorowy, taka trochę kolorowanka w stosunku do 

rzeczywistości. Spada liczebność naszej gminy, dochody nie wzrastają, wydatki są na 

poziomie jakim są. Najbardziej pozytywną uwagą była informacja odnośnie rady, mamy 



piętnastu radnych, na spotkaniach uczestniczy zazwyczaj czternastu. Nasze sesje nie 

przynoszą żadnego skutku konstruktywnego, podjęliśmy 58 uchwał, z czego 16 to były 

zmiany w budżecie i WPF, do tego są zarządzenia, które również zmieniają WPF. Nasze 

inwestycje nie są realizowane, 2021 r. był trudnym rokiem covidowym, ale również z tego 

powodu udało nam się pozyskać pieniądze za szczepienia i trzeba by było gdzieś je 

spożytkować. Dodała, że cieszy się że mieszkańcy włączyli się do wszystkich akcji 

promujących, jest to bardzo pozytywny odzew. Wójt mówi, że pracownicy rzetelnie 

podchodzą do sporządzenia tych prac, są zaangażowani, mają wiedzę, doświadczenie oraz 

umiejętności, które zostały wykorzystane przy opracowaniu tego raportu, a ja bym chciała, 

żeby to przejawiły się na realizacji inwestycji. Nasze inwestycje, których jest 34 w tamtym 

roku, z czego 17 to były inwestycje sołeckie, było 39 zadań w sołectwach zrealizowanych, nie 

wszystkie sołectwa zrealizowały te zadania. Dowiedziałam się ile mamy kilometrów dróg, 

które są we władaniu gminy, ale zabrakło mi informacji  ile było dróg modernizowanych, 

zabrakło mi informacji na temat zbierania selektywnego śmieci. Nasze zbiórki selektywne nie 

przynoszą żadnego efektu, bo jest więcej śmieci zbieranych do czarnych worków, czyli 

zmieszanych, a to są najdroższe śmieci. Zabrakło mi informacji o decyzjach środowiskowych i 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zapytała wójta, czy jest zadowolony z przebiegu 

prac w 2021 r.?  

Wójt Gminy powiedział, że są przywołane liczby odnośnie decyzji środowiskowych na stronie 

51-52. Na przyszłość trzeba będzie, tak jak publikujemy wszystkie prace związane przez 

gminę co do decyzji środowiskowych i warunków zabudowy. Dodał, że odnosząc się do 

realizacji inwestycji, to nie jest zadowolony. W 2021 r. nie zostały wykonane inwestycje, 

które przechodzą na 2022 r. i 2023 r., a mianowicie są to inwestycje na które gmina zawarła 

umowy. Dotyczy to szkoły w Kornicy, e-urzędu, oświetlenia ulicznego, boiska w Kobylanach. 

Te inwestycje będę zgłaszał do realizacji w 2022 r. i na dzień dzisiejszy gmina już ogłosiła 

przetargi na zakup oleju opałowego, w tej chwili jest przetarg na dowóz dzieci do szkoły, jest 

przetarg na stronie odnośnie budynku szkoły w Starej Kornicy i modernizacja drogi w 

Wyrzykach, przebudowa budynku Urzędu Gminy Stara Kornica. W 2021 r. były podpisywane 

umowy na SUW, szkołę, dostaliśmy subwencję na przebudowę budynku gminy w Starej 

Kornicy. 

Przewodnicząca Rady zapytała ilu pracowników gospodarczych pracuje w Urzędzie Gminy? 



Wójt Gminy powiedział, że na dzień dzisiejszy pracuje czterech.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w raporcie na 24 stronie w punkcie 1 jest budowa 

przyłączy wodociągowych i kanalizacji. W naszej gminie nie powstają nowe domy, nikt się nie 

buduje ponieważ wykonano tylko 4 instalacje połączeń wodociągowych i 5 instalacji 

kanalizacyjnych. Nasza gminy się nie rozwija, te osoby nie korzystają z usług gminy, same na 

swój koszt wykonują te instalacje. Wykonanie odwiertu studni głębinowej na Nowej Kornicy 

jest to inwestycja, która pojawia się od 3 lat. Dodała, że ma nadzieję, że zostanie wykonana. 

Jest to inwestycja, która przeszła na 2022 r. Nie została wykonana inwestycja odnośnie 

wirówki na oczyszczalni ścieków w Starej Kornicy. Jeżeli chodzi o inne inwestycje to 

chciałaby, żeby były realizowane systematycznie.  Podziękowała sołtysom, że włączają się w 

realizacje inwestycji. 

Wójt Gminy powiedział, że inwestycje przechodzą na rok 2022. Studnia była przekładana, 

trzy razy była wprowadzana do budżetu. Była zdjęta na wniosek wójta, żeby robić inwestycje 

powiatowe. Nie były realizowane w roku 2021 z powodu sytuacji pandemicznej. Na dzień 

dzisiejszy szafa jest już zamontowana. W tej chwili studnia została wykopana, próby zostały 

zrobione, będą protokoły odbioru i będę występował do marszałka o określone decyzje jeżeli 

chodzi o zatwierdzenie tej studni.  

Radny Mateusz Jóźwiuk powiedział, że z 34 inwestycji 11 zostało zrealizowanych z funduszu 

sołeckiego. Dodał, że jak była rozmowa odnośnie zdjęcia funduszu sołeckiego dla sołectw, to 

nie byłoby 34 tylko 23 inwestycje wykonane.  

Wójt Gminy powiedział, że sołectw mamy 18, a wykonanych 17. Jedno sołectwo nie złożyło 

wniosku.  

Przewodnicząca Rady nadmieniła, że mamy 18 sołectw, 17 złożyło fundusz sołecki. W 2021 r. 

nie zostały wykonane we wszystkich sołectwach. 

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że skoro został wywołany fundusz sołecki to ma uwagę. 

Sołtysi składają wnioski i później muszą sami się starać o wykonanie tego. Jest to 

niedopuszczalne, żeby sołtys zbierał oferty, chodził po firmach. Sołtysi powinni zgłosić 



inwestycję i ta inwestycja powinna być przeprowadzona przez pracowników zajmujących się 

zamówieniami.  

Wójt Gminy powiedział, że w ostatnim czasie jak Wólka realizowała, to może było ze 40 

pozycji w 2021 r. Jest to rzecz o tyle trudna, skomplikowana, bo robiliście doposażenie 

swojego obiektu. Inni sołtysi mają 2,3 pozycje. Sołtysi mówią gdzie pytali, a jak mają 

ściągnięte to składają, a my dalej zajmujemy się od strony formalno – prawnej zamawianiem, 

odbiorem i przekazaniem dla sołectwa.  

Radny Dariusz Stepczuk powiedział, że fundusz sołecki jest z budżetu gminy, także inwestycje 

również są inwestycjami gminnymi, gmina też to realizuje.  

Przewodnicząca Rady zamknęła debatę nad Raportem o stanie Gminy Stara Kornica  

za 2021 r.  

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica wotum zaufania   

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LII/307/2022 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica wotum zaufania. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

7 głosów „za”, 7 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” nie rozstrzygnięto 

uchwały Nr LII/307/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 lipca2022 r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica wotum zaufania. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała została nierozstrzygnięta, wotum zaufania nie 

zostało udzielone. 

Adwokat Jacek Korbas powiedział, że w przypadku wotum zaufania, inaczej niż w przypadku 

absolutorium jest przepis szczególny art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że 

niepodjęcie uchwały o udzielenie wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem 



uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. Inaczej jest w przypadku absolutorium, 

jeżeli jest nie rozstrzygnięta, to ona nie ma numeru. 

Punkt 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.: 

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z planu 

finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2021 r., 

2) przedstawianie sprawozdania finansowego gminy, 

3) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania  budżetu za 2021 r., 

4) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Stara Kornica z wykonania budżetu za 2021 r., 

5) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

6) dyskusja, 

7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminy Stara Kornica oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stara Kornica 

za 2021 r., 

8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica absolutorium 

z tytuły wykonania budżetu za 2021 r.  

 

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z planu 

finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2021 r. 

Przewodnicząca Rady – przejdziemy do kolejnego punktu, do punktu 6 sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2021 rok. Przejdziemy do punktu 1 przedstawienie sprawozdania  

z wykonania budżetu gminy i sprawozdania z planu finansowego instytucji kultury, biblioteki 

za 2021 rok. Ponieważ zapraszałam wszystkich dyrektorów, jak również panią dyrektor, 

myślałam że będziemy mogli porozmawiać na temat planu finansowego, ale będziemy mogli 

porozmawiać z wójtem. 

Przewodnicząca rady przeczytała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, sprawozdania  

z planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2021 r. 



Przewodnicząca Rady – czy ktoś chciałby zadać pytanie? Jeżeli nie to informacja została 

przedstawiona i przejdziemy do punktu 2. 

2) przedstawianie sprawozdania finansowego gminy 

Przewodnicząca Rady – poproszę panią skarbnik o przedstawienie sprawozdania 

finansowego z 2021 roku. 

Skarbnik gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

Skarbnik Gminy – to jest sprawozdanie. Tutaj właśnie otrzymaliśmy opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej? 

Przewodnicząca Rady – jeżeli można to proszę przedstawić  

3) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania  budżetu za 2021 r. 

Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 3.e./331/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 

r.  

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Kornica 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. stanowi załącznik do protokołu. 

4) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Stara Kornica z wykonania budżetu za 2021 r. 

Przewodnicząca Rady - przejdziemy do punktu 4 przedstawienia wniosku Komisji Rewizyjnej 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stara Kornica za wykonanie budżetu na 

2021 rok. Proszę Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zabranie głosu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Kulesza odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej  Rady 

Gminy Stara Kornica w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stara Kornica z 

wykonania budżetu za 2021 r. 



Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stara Kornica 

z wykonania budżetu za 2021 r. stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady - dziękuję bardzo, przejdziemy do kolejnego podpunktu, do uchwały 

składu Orzekającego Izby Regionalnej, odnośnie wniosku skierowanego przez Komisję 

Rewizyjną. Pozwolę sobie odczytać uchwałę. 

5) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę Nr 3.f.1/319/2022 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kornica, dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy 

Stara Kornica za 2021 r.  

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara 

Kornica, dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy Stara Kornica za 2021 r. stanowi 

załącznik do protokołu. 

6)  dyskusja 

Przewodnicząca Rady- przejdziemy do podpunktu 6 dyskusji na temat sprawozdania 

finansowego. Gminy Stara Kornica z 2021 roku. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać 

głos w dyskusji? Proszę, panie Piotrze o zabranie głosu. 

Radny Piotr Kiryluk – dziękuję pani przewodnicząca. Tutaj na początku przytoczę jeszcze 

odnośnie opinii RIO, że niniejsza opinia nie może, iż ze względów formalnych zawiera 

wybrane dane o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu stanowi jedynie 

ocenę przedłożonego sprawozdania przeprowadzonego pod kątem prawidłowości 

sporządzenia tego dokumentu. To tak jakby pan wójt zaniósł sprawozdanie do RIO i RIO 

zapoznało się i stwierdziło, że papier przyjął i to dobrze przyjął. Dzisiejszy dzień, jest 

podsumowaniem całorocznej pracy Rady Gminy, pracowników Urzędu Gminy, oraz wójta. Co 

osiągnęliśmy inaczej co udało się zrealizować z zaplanowanych zadań w 2021 roku. Jak 

czytam sprawozdanie z wykonania budżetu to wygląda to całkiem dobrze, a nawet bardzo 

dobrze, gdyż, wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 99,34%, a po stronie 



wydatków 79,32%. Można powiedzieć, że to nawet oszczędności z jakiegoś tytułu, że 

gospodarka jest racjonalna i prawidłowa, ale widocznym efektem pracy wszystkich 

wymienionych wyżej osób, są wydatki majątkowe, a konkretnie inwestycje, na które czekają 

mieszkańcy. Pozwolę sobie. powiedzieć o głównych inwestycjach, które zaplanowaliśmy na 

początku 21 roku. Były to następujące inwestycje: modernizacja SUW w Wólce Nosowskiej, 

nie została wykonana, nawet nie została rozpoczęta. Termomodernizacja ZPPO w Starej 

Kornicy, niewykonana, nierozpoczęte. Rewitalizacja Parku Dworskiego w Kobylanach i 

budowa boiska, niewykonana, nierozpoczęte. Wybicie studni w Nowej Kornicy niewykonane. 

Budowa drogi w Kobylanach wykonane. Naprawa wirówki na oczyszczalni ścieków 

niewykonane. Realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego wykonane. Renowacja i 

odtworzenie nieczynnego cmentarza prawosławnego. Pozwolę sobie tutaj zauważyć, że 

założeniem było renowacja. Nie wiem czy ktoś był teraz na tym cmentarzu. Dzisiaj 

pozwoliłem sobie tam zajechać. W ubiegłym tygodniu zielsko było po pas. Teraz widać, że 

ktoś tam pochodził z podkaszarką, ależ to miała być renowacja, a nie wycięcie krzaków i nic 

więcej. Płot jest nadal niedokończony. Ogrodzenie zrobione z trzech stron, czwartej strony 

brakuje. Miały być tablice informacyjne o tym miejscu. Nie ma nic, żadnych informacji. 

Zadanie to kosztowało 123 000,00 zł. Kolejne zadanie to budowa boiska w Szpakach. Zostało 

to wykonane. Mieliśmy jeszcze zaplanowane oświetlenie, modernizację oświetlenia, 

niewykonane. W sumie około 25 inwestycji z czego duża większość to zadania realizowane w 

ramach funduszu sołeckiego. Wykonany niemal w 100%. Podsumowując zadania 

inwestycyjne zostały wykonane w 31,29%. Ten wynik to w dużej mierze zasługa realizacji 

funduszu sołeckiego, do którego przyczyniają się sołtysi i mieszkańcy sołectw, za co dziękuję 

wszystkim, którzy się angażują w życie społeczne na rzecz swoich miejscowości, a w 

rezultacie gminy. Wszystkie inwestycje, jakie robiłem w ramach funduszu sołeckiego dotyczą 

mienia gminnego. My się angażujemy, żeby później jakoś wyglądało, funkcjonowało. Jak 

widać gdzie wójt nie przeszkadza to można coś dobrego zrobić, chociaż są przypadki sołectw 

takich jak Wólka Nosowska, Wygnanki, gdzie wójt ewidentnie komplikuje, utrudnia 

mieszkańcom i lokalnym liderom działania na rzecz swoich lokalnych społeczności, ale o tym 

to może ktoś inny zechce powiedzieć? Powiem teraz kilka słów o niektórych wybranych 

inwestycjach i o ich procedowaniu w ubiegłym roku i wcześniej. Dla mnie jedną z 

ważniejszych inwestycji było dofinansowanie drogi powiatowej z Koszelówki do Walimka. I 

tak w 2020 r. przyszło pismo starosty, że jest taka możliwość. Od tego czasu zabiegałem nie 



tylko ja, bo i część radnych, żeby wójt podpisał porozumienie ze starostwem na remont tej 

drogi. Wówczas, kosztorys opiewał na kwotę 2 800 000,00 zł. Cały 21 rok wójt udowadniał 

dla mnie i części rady, że nie stać nas na dołożenie do powiatu, że nie mamy racji. Podjęliśmy 

nawet uchwały stosowne, żeby panu wójtowi ułatwić podjęcie decyzji, co powtórzę zaskarżył 

do RIO, za co dostałem przez pana wójta. Przysłał do mnie pismo o naruszenie dóbr 

osobistych. Porozumienie starosty zostało podpisane w tym roku na przełomie lutego i 

marca jak dobrze pamiętam. Gdzie pan wójt przebywał na zwolnieniu i raptem ze zwolnienia 

w szpitalu nagle się pojawił na podpisanie tego porozumienia. Bardzo dobrze, że tak się 

stało. Wówczas nowy kosztorys, który przedstawił starosta opiewał na kwotę 3 600 000,00 

zł. W tym momencie gmina miała dołożyć do tej drogi nie 400 000,00 zł. jak zakładał 

pierwotny kosztorys, ale 876 000,00 zł. Przetarg, który został ogłoszony przez starostwo po 

rozstrzygnięciu okazało się, że najtańsza oferta to 3 800 000,00 zł około już tam w grosze nie 

wchodzę. Zabrakło 200 000,00 zł, w związku z czym starosta przetarg unieważnił. Do tej pory 

drogi nie ma. Z najświeższych informacji wiem, że po raz kolejny będzie ogłaszany przetarg. 

W tym przypadku zachowanie wójta jest podobne do zachowania psa ogrodnika. Nikomu nie 

da i sam nie weźmie. Rozumiałbym taką postawę, gdybyśmy rozpoczęli nasze strategiczne 

inwestycje. Stację uzdatniania wody, czy też szkołę. Ale niestety do marca żadna z tych 

inwestycji nie została rozpoczęta, a widniała w zadaniach inwestycyjnych. Kolejna sprawa 

Stacja Uzdatniania Wody. Na koniec roku, 31 grudnia pan wójt zwołał część rady, gdzie chciał 

nam przekazać, że musi unieważnić przetarg na Stację Uzdatniania Wody, ponieważ nie ma 

środków w budżecie. Oskarżał o to panią skarbnik, nas. Jeździł, latał, czegoś szukał i w marcu 

podpisał pan umowę na to zadanie. Okazało się, że środki były i można było podpisać 

umowę. Proszę Państwa na ostatniej komisji, 2 dni temu przychodzimy na  salę obrad. Marek 

mówi, że pan wójt ogłosił przetarg na szkołę w Kornicy. Nie mamy ani grosza 

zabezpieczonego na te zadanie, ani złotóweczki i pan wójt ogłosił przetarg. I można było? To 

jest też działanie, żeby oczernić panią skarbnik. Zgłosiłem formalny wniosek, żeby na 

dzisiejszej sesji szkoła została przyjęta, w zmianach do budżetu. Pan wójt wstał i powiedział, 

że się nie zgadza. Radni pana wójta zagłosowali przeciw. Odnośnie jeszcze Stacji Uzdatniania 

Wody. Podobno podobna Stacja Uzdatniania Wody została wybudowana w Mokobodach w 

2020 roku. Kosztowała 2 miliony złotych. Jej wydajność jest większa niż naszej. Kosztorys na 

naszą stację opiewał na 3 600 000,00 zł. Obecnie po przetargu będzie nas to kosztowało 4,5 

miliona, około ja już nie wchodzę w grosze. Opieszałość pana wójta spowodowała to, że 



szkoła, SUW, dołożenie do dróg powiatowych, bo nie tylko jedną mamy zaplanowaną ale 

dwie, to będzie strata rzędu 2,5 - 3 miliony złotych. Tylko dlatego, że pan wójt udowadnia dla 

mnie, dla Ignacego, że my się czepiamy, że nie mamy racji. Tak się zastanawiam jaka jest 

kwota pozyskanych dofinansowań do wykonanych inwestycji w 2021 roku? A ile kosztuje nas 

podatników utrzymanie pana wójta na stanowisku wójta gminy. Mogę się mylić, ale tak jak 

policzyłem na piechotę to około 250 000,00 zł dostaliśmy dofinansowań do drogi do Kobylan, 

do cmentarza do boiska. Myślę, że tyle samo kosztuje utrzymanie pana wójta na tym stołku. 

Tak się zastanawiam czy pan jest nam potrzebny, bo pan na siebie nie zarabia? Ciągle naraża 

pan gminę na straty związane z wypłatą odszkodowań pracowników, których pan zwalnia 

bezpodstawnie. W ubiegłym roku 14 000,00 zł, kolejna sprawa w sądzie nie wiemy jak się 

zakończy. Już nie wspomnę o kosztach postępowań sądowych i innych. Dostaliśmy takie 

sprawozdanie, to też jest kilkadziesiąt tysięcy. Mimo szalejącej inflacji pan trzyma 5 milionów 

na kontach. Kto w dobie inflacji oszczędza pieniądze, zamiast zacząć te inwestycje, pogonić 

coś do przodu, pan się szczyci, że mamy nadwyżkę? Żaden zaszczyt. Jeszcze wspomnę o 

tarciach ze stowarzyszeniem „Park”, o których często słyszeliśmy. Parodię związaną z 

wyborem sołtysa w Wygnankach. I pomyśleć, że jedna osoba może zniweczyć starania tak 

wielu osób. Podsumowując rok 2021 to porażka całej rady. A to dzięki kilku osobom, które 

wierzą w wójta jak w cara. A dlaczego tak się dzieje? Powiem, ponieważ opinia publiczna 

powinna to wiedzieć. Zwracam się do kolegi pana Stanisława Maciejuka. Na ostatniej sesji 

postąpił pan honorowo i złożył rezygnację z funkcji radnego i sołtysa, a dzisiaj obraduje pan z 

nami? Nie wiem, co się stało? Przypuszczam, że pan wójt mógł przypomnieć skąd wyrastają 

nogi dla pana Stanisława. O zamiecionych pod dywan malwersacjach w kasie urzędu w 

poprzedniej kadencji. O członku rodziny, który opiekuje się świetlicą za 24 000,00 zł za rok. 

Kolejna osoba pracuje w szkole. Odnośnie pana Ilczuka jest szefem straży w Rudce i też nie 

może za bardzo podskoczyć, choćby chciał to nie zagłosuje zgodnie z sumieniem. Osoba z 

rodziny jest Komendantem Gminnym OSP. Mieszka koło Warszawy, ale chyba nie 

przeszkadza, można nadzorować bieżące sprawy straży. Przewodniczący Komisji Budżetowej 

Pieczyński. Również osoba pracuje w szkole, też nie podskoczy. Krzysztof Gawłowski 

wdzięczność dozgonna za coroczną inwestycję na terenie Kobylan, droga, droga, świetlica. 

Pan Brzezicki to w ogóle jest nie wiem. Przypomnę. Gieniu jak zadzwoniłeś do mnie 

przypominam sobie w sprawie drogi powiatowej w grudniu 2020 roku. Musimy to zrobić, 

musimy to zrobić, musimy. Ja mówię dobra, pomożesz? No pewnie. Zadzwoniłeś chyba, żeby 



wyniuchać co nie co? Pan Stepczuk kiedyś powiedział, no chciałbym inaczej głosować, ale nie 

mogę. Nie wiem, co to znaczy. Kulesza wiecznie spuszczona głowa, może i chciałby dobrze. 

Ślubowaliście działać na rzecz całej wspólnoty gminnej. Tak się zastanawiam czy ta licha dieta 

200 zł. starcza na wazelinę. Z jednej strony nie robimy nic, mam na myśli inwestycje gminne, 

a z drugiej strony pan wójt w ubiegłym roku podniósł 2 razy pensje pracownikom. Już jeden 

raz w tym roku. Jak coś chcieliśmy, nie ma pieniędzy, nie ma i nie ma. Podsumowując to 

panie wójcie, działa pan opieszale, niedbale, nie dba pan o społeczeństwo. Nie może pan 

liczyć na moje poparcie. Dziękuję. A jeszcze proszę jedno zdanie. W ubiegłym roku nasze 

dobre państwo z urzędu podniosło pobory dla wójtów, starostów. pan wójt wystąpił o 

najwyższe pobory w tym roku. Nie zapomnę, jak pytaliśmy pana mecenasa jeszcze przed 

tymi podwyżkami, czy możemy obniżyć dla pana wójta pensję, pan mecenas powiedział 

możemy, ale i tak będzie większe niż ma w tej chwili według nowej ustawy. Pan wójt w 

swojej kompetencji, dostał też razem z tą ustawą możliwość podniesienia pensji dla skarbnik 

gminy. Pani skarbnik od początku pracy nie dostała ani złotówki więcej. Raz nagrodę z tego 

co wiem. Zarzuca pan, panią skarbnik papierami, obowiązkami. Sam chciałby zarabiać jak 

najwięcej, a pracownik, który jest drugą osobą po panu  zarabia mniej niż podrzędni 

pracownicy, niektórzy. Powiem, że w tym nowym zarządzeniu. Pan wójt podnosi pensje dla 

określonej grupy pracowników do 1 200 zł. Jak dobrze pamiętam, największe uposażenie jest 

około 6, 6 200 czy coś takiego? Z jednej strony jednym się daje, a drugim zabiera. Żałosne to 

jest, dziękuję 

Przewodnicząca Rady - dziękuję, poproszę pana Stepczuka o zabranie głosu.  

Radny Dariusz Stepczuk - dziękuję. Chciałbym się zapytać tutaj kolegi, czy jak były głosowania 

odnośnie inwestycji, czyli na Dubiczach czy innych inwestycji, czy byłem przeciwny tym 

inwestycjom? Ja głosuje według swojego sumienia. Dziękuję.  

Przewodnicząca Rady – dziękuję czy chciałby pan Piotr odpowiedzieć?  

Radny Piotr Kiryluk - owszem było tak że głosowałeś za inwestycjami, ale na początku były 

problemy z twoim głosem też. Później tak, tylko teraz podsumowując działanie roczne nasze, 

pana wójta. Czy nie widzisz, że się źle dzieje, że nie idziemy w dobrym kierunku, że 

zaniedbujemy ważne sprawy dla ludzi? 



Przewodnicząca Rady – poproszę pana radnego Janczuka o zabranie głosu.  

Radny Ignacy Janczuk - dziękuję za udzielenie głosu. Będzie mi chyba bardzo trudno tutaj 

zabrać głos po tak rzeczowym i konkretnym wystąpieniu Piotrka. Dziękuję Piotrek za odwagę 

i za to, że jednak problemy widzimy i myślę, że w końcu zaczną te problemy dostrzegać i 

mieszkańcy. Jest mi bardzo przykro, że jestem w tej Radzie. Bo ja rozumiem, że na początku 

każdy może być oszołomiony, oślepiony, zauroczony. Ale po 3 latach i 4 rozpoczętym tych 

nieudacznych rządów, żeby dalej brnąć w tą chałę, to jest mi bardzo przykro. Powinniście się 

chłopaki już się wstydzić, a na pewno skończycie tą kadencję i wyjdziecie tylnymi drzwiami. 

Przykładacie dzisiaj rękę do rozkładu finansowego, moralno-etycznego całej społeczności i 

całej gminy. Bo gdybyśmy wspólnie podejmowali tam decyzje, jak nasza część Rady, wójt by 

nie mógł sobie pozwolić na takie lawirowanie. Bo oczywiście większość rzeczy dzieje się w 

majestacie prawa, bo prawo jest tak niedoskonałe, że aż szkoda o nim mówić. Ale my 

powinniśmy tworzyć prawo tutaj dla nas i dla mieszkańców, bo mamy takie możliwości. I 

dzisiaj myślę, że wy to widzicie, tylko nie wiem, dlaczego wam brak tej odwagi, tej moralnej i 

tej takiej męskiej, żeby powiedzieć dość tego już. Bo teraz działacie na szkodę swoich rodzin, 

swoich dzieci i swoich bliskich. Bo gmina się stacza finansowo i ona już się nie odbuduje. Bo 

nie ma znaczenia, jakimi pieniędzmi się zarządza. Trzeba umieć przede wszystkim zarządzać 

tam pieniędzmi, a pan wójt już mówię to od 8 albo 7 lat nie jest gospodarzem żadnym, nie 

potrafi zarządzać finansami. Czy będzie miał 100 000,00 czy milion, to nie ma żadnego 

znaczenia. Te pieniądze będą w jeden czy drugi sposób zmarnowane, bo człowiek nie czuje 

gospodarza i gospodarności. Trafił nam się taki dzierżawca, ale to najgorszy, jaki mógł być tu 

na terenie. Bo każdy z nas chciał. My szliśmy tutaj do tej rady, że gmina będzie się rozwijać, 

że będzie szła do przodu, a my się cofnęliśmy mnóstwo lat do tyłu. Dzisiaj wyciąganie tej 

sprawy takie na początku, dopóki nie zwróciłem uwagi, to pan wójt chciał, próbował 

przedstawić to jako sukces te 5 milionów na lokacie? Dla mnie to jest porażka niesamowita, 

ale to dzięki części rady. Samorząd, który ma pieniądze na lokacie w tak trudnym czasie, to ja 

nie wiem. Za to powinno być co najmniej 5 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Bo to są 

pieniądze zmarnowane całkowicie. Bo inwestycji, które można było wykonać za 5 teraz 

trzeba będzie 10 i to nie ma co nawet inaczej tam mówić. Czyli do tych pieniędzy, jakich by 

nie uzyskał dofinansowań to i tak jesteśmy w tyle. Nic nie robiąc, bo 3 lata, już nie będę 

mówił o instytucjach jak o RIO. Oni rozpatrują tak jak to się mówi, tylko tam dokument a 



papier wytrzyma wszystko, ale dzisiaj jak przeczytał pan przewodniczący tam komisji i tam 

było tak przynajmniej powinniście pójść na tyle, że to jedno zdanie wyjąć z kontekstu 

wyłączyć, że kierował się gospodarnością i racjonalnością. Chcę zapytać, gdzie widzicie 

gospodarność, a gdzie racjonalność tych działań? 5 milionów na lokacie, a inwestycji zero 

strategicznych. Gdzie drogi by kosztowały kilka milionów mniej, gdzie szkoła i SUW by mniej 

kosztowało, byśmy mieli oszczędności, może około 3 do 5 milionów, żeby były zrobione rok 

temu. I wy śmiecie tam napisać, że kierował się gospodarnością i celowością. No już 

większego śmiechu to być nie może. I teraz to, co jeszcze wspomniał Piotrek. Ja próbowałem 

tam wprowadzić inwestycję szkoły. Na komisji próbował wprowadzić to Piotrek. Wójt jest 

przeciwny no i większość rady, bo nie przeszło tej, dla których szkoła była priorytetem. A 

powiem, że gracie w coś, czego nawet nie rozumiecie, o co chodzi. Bo ten cyrk, który się 

odbył z otworzeniem ofert SUW gdzie tutaj miesiąc było cyrku, że nie mogą otworzyć, bo 

pieniędzy nie ma? Teraz ogłosiliście przetarg bez pieniędzy. Nie wiem, czy będziecie mogli go 

otworzyć. Może będziecie znowu cyrk mieli co zrobić dalej, gdzie dzisiaj powinny te 

pieniądze być przeznaczone jeśli nie idealnie suma ta, która wyjdzie tam w przetargu, to 

przynajmniej przybliżona, i wtedy tylko się spotykamy, dokładamy i wszystko idzie dalej. 

Zatrzymaliście z panem wójtem inwestycje, bo nie wiem, czy teraz są w wakacje, czy będzie 

można, no uchwalić te pieniądze, bo każdy z nas gdzieś tam wyjeżdża i nie wiem jak to 

będzie dalej. Czyli te priorytety zatrzymaliście i się cieszcie. Dlatego nie może być udzielone 

absolutorium człowiekowi, który od 3 lat nie wykonał inwestycji majątkowych takich 

strategicznych, bo te inwestycje mogły się odbyć już dawno tak jak mówiłem za dużo 

mniejsze tam pieniądze. Dlatego chciałbym żebyście też zwrócili na to uwagę, że tak gmina 

funkcjonować nie może. Ona tonie w kosztach. Nie robiąc nic, nie mamy nic bo te 5 

milionów, to jest kropla w morzu. Przeciętny przedsiębiorca z naszego tam terenu może 

jakąś inwestycję za gotówkę zrobić. To widzicie wszystko i w tym uczestniczycie, bo chcę 

powiedzieć, że to jest wasza wina, bo gdybyśmy głosowali wspólnie razem za rozwojem, za 

inwestycjami, wójt by nie miał wyjścia, on by musiał to robić, a jak nie, to są inne procedury, 

a wy blokujecie nas i blokujecie całą gminę tylko swoimi bezmyślnymi tam decyzjami, bo 

wójt wam tak każe i wy tak robicie. No nie chyba tam tajemnicą też tam dołożę, że się 

umawiacie przed głosowaniami. Można o tym powiedzieć tam spokojnie, bo nawet przez 

pewien czas przychodziły smsy do mnie. Ja je mam. Bo pewno się wójt troszeczkę pogubił jak 

mam głosować? Przychodziły do mnie te smsy tak co najmniej z rok do 1,5 i ja nie mam. Albo 



się, zrzeknijcie swoich funkcji, niech się odbędą jeszcze na rok tam wybory, bo ta gmina tonie 

w kosztach, tonie we wszystkim. Szkoły są beznadziejne. Sami tam widzieliście, jak wyglądają 

szkoły i wójt będzie chyba to już musi idiota w to uwierzyć, że 2016 roku rada coś nie 

pozwoliła. To jest już 7 lat. Można było 7 szkół zrobić. I tak gadka ile to można słuchać tego. 

Wy dzisiaj macie 3 rok gdzie można robić szkołę. Był COVID, dzieci były w domu, robota jak 

bajka. Wchodzisz, rujnujesz, budujesz, sprzątasz i dzieci wchodzą. Dotrzymaliście  do dzisiaj i 

jeszcze wczoraj, przedwczoraj nie ustaliliście pieniędzy, bo wójt tak wam powiedział. 

Głosujcie przeciw, jak będą chcieli, no i zrobiliście i macie to, co chcecie. Kiedy to 

wprowadzicie? Naprawdę nie wiem, bo życie się toczy swoim torem dalej. Także kiedyś 

jeszcze mówiłem do kilku tam mieszkańców, o tym, o tamtym no i coś tam wiedzą, ale ja to 

się nie interesuje, a mnie to tam nie dotyczy. Drodzy mieszkańcy starsi i młodsi, uwierzcie mi, 

że w następnej kadencji jak przyjdzie nowa rada i ten sam wójt dotknie to każdego z was, 

będzie was to dotyczyć. Bo gmina będzie po prostu finansową bardzo zła, a jak będzie rada, 

która będzie słuchać wójta podatki będziecie mieli na maxa i zobaczycie, że to co się dzieje w 

samorządzie bardzo szybko was będzie dotyczyć. Moja jest uwaga taka, każdy kto ma dzieci, 

wozi tam do szkoły, widzi jak ta szkoła wygląda. Weźcie się w garść i zróbcie coś z tym. Żeby 

te dzieci nie miały traumy, bo ja jak zobaczyłem tą łazienkę to nie przedszkole, takie 

mniejsze, mniejsze dzieci. Po korzystaniu z tych łazienek te dzieci mogą mieć traumę do 

połowy życia. Ja nie wiedziałam, że takie coś istnieje w 21 wieku i w naszej gminie. Naprawdę 

tego nie wiedziałem. Te łazienki można zrobić dosłownie za 20 tam tysięcy. Można było 

może za 15, teraz niech za 30. I bym nie robił takich rzeczy dla tych dzieci, bo dzieci idą do 

szkoły, być może jak do jakiegoś gułagu patrząc tam na warunki. Dzisiaj znaczy 2 dni temu 

zagłosowaliśmy, nie? Nie będziemy wprowadzać, no zobaczymy, jak otworzycie przetarg. 

Także moja prośba jest taka nie chcę być złośliwy, ale to co powiedział Piotrek, to jest 

prawda. Gmina obrasta w takie uwikłania, powiązania, które przynoszą zły efekt. Dziwię się, 

że ludzie dla pieniędzy mogą robić wiele rzeczy. Naprawdę się dziwię tego nigdy nie 

zrozumiem, bo dla mnie od zawsze było ważne dobro mieszkańców całej gminy, nie jednej 

wsi. Kiedyś jeden tam mieszkaniec mi zarzucił, że ja zabiegam bardziej o inwestycje na innych 

gminach przepraszam na innych wsiach niż u siebie. Ja mówię ja jestem radnym całej gminy. 

Poprzednia rada, dzisiaj mogę wam to powiedzieć wykonała dzięki temu, że była taka 

konkretna i trzymała formę, wykonaliśmy wtedy wspólnie z powiatem 5 dróg i szóstą 

zostawiliśmy jeszcze dla was, żebyście ją dokończyli, bo to był podkład tamtej rady. Zostało 



wykonane wspólnie około 10 kilometrów drogi. I nie patrzyliśmy, czy się wójtowi podoba. 

Powiedzieliśmy, że mieszkańcy tego oczekują, a nie że wójt tam zadzwoni do mnie i powie 

żebym ja głosował tak. I wy mówicie, że wy głosujecie zgodnie tam sumieniem? Komu ta 

gadka? Także ja jeszcze raz proszę, weźcie się naprawdę w garść, bo posuwacie gminę w 

stronę przepaści. Ta gmina już dryfuje, bo te koszty, które tam generuje, są niewspółmierne, 

bo dochodów tam nie mamy. Jeszcze tylko jedna taka uwaga na koniec. Robimy jakieś 

inwestycje, żeby one przynosiły zysk, żeby były one efektowniejsze. Bardzo dobrym 

przykładem jest fotowoltanika na hydroforni. Myślę, że do tego powinniśmy wrócić i 

powinien wrócić do tego radny z Kornicy, i dowiedzieć się, dlaczego takie duże koszty są 

energii przy fotowoltaice? Czy była za mała zamontowana, kto to wyliczał, jak to wyliczał, bo 

każdy gospodarz u siebie wie ile ma założyć, a tu chyba nie było tej wiedzy. To nie 

funkcjonuje, to generuje dalej koszty. W innym miejscu prąd jest oddawany, bo jest nadmiar, 

bo tak trzeba było zrobić, żeby był lepszy efekt wizualny. Taka jest sytuacja i myślę, że wójt 

nie powinien absolutorium otrzymać już dawno. Bo to jest wstyd, żeby za takie tam 

działania, mówię 3 lata nic nie zrobione i tutaj się szczyci, że ma 5 milionów oszczędności. Jak 

nie robił 3 lata powinien mieć 15 milionów, a nie 5. Ale kto nie robi? Przecież wiemy, że 

każdy no chyba że ktoś nie ma potrzeb, ale nasza gmina potrzeby ma niesamowite, 

kolosalne, żeby się rozwijać, a my się nie rozwijamy, w żadnym tam kierunku. Nie wiem za co 

Kornica Stara tak wspiera wójta, gdzie rozłożył taką, jakby inicjatywę społeczną w tej gminie. 

Kiedyś świetlica tam tętniła życiem. Były stowarzyszenia były inicjatorki, które szło, teraz się 

nie dzieje nic, albo prawie nic o tak tam bym powiedział, kiedyś przyjeżdżały zespoły i to się 

stało dzięki panu wójtowi. A tak jest w każdej jednej wsi. Zobaczycie to może kiedyś, może 

teraz będziecie na mnie źli i tutaj będziecie sobie tam pod nosem mruczeć? Ale myślę, że jak 

spotkamy się kiedyś za 5 lat, a może za 3, to może tam zrozumiecie, że to nie wy mieliście 

rację, tylko my tutaj ta strona i część tamtej też, bo tam jest jeszcze Marek, że zrozumiecie, 

że jednak te 5 lat było latami jak Piotrek powiedział zmarnowanymi. Ja się cieszę, że niedługo 

jest koniec tam kadencji, bo to jest dla mnie żenada i porażka. Bo my cały czas, a jak nie to 

niech który z was mi powie, co my chcemy złego, w którym tam momencie my chcemy złych 

rzeczy dla mieszkańców i wtedy możemy usiąść przy stole i debatować. My cały czas chcemy 

dobrych rzeczy dla naszych mieszkańców, a wy głosujecie cały czas przeciwko nam? 

Wyciągniecie sobie później jak  ochłoniecie wnioski. Jeśli tam głosujecie zgodnie z sumieniem 



to powinno was w końcu te sumienie ruszyć. Zwłaszcza te jedno zdanie na następny rok 

zapamiętajcie, że działał gospodarnie i celowo, dziękuję.  

Przewodnicząca Rady - dziękuję, poproszę o 5 minut przerwy. 

PRZERWA 

PO PRZERWIE 

Przewodnicząca Rady – Szanowni Państwo wznawiamy dzisiejsze obrady. W między czasie 

dotarło jeszcze do nas kilka osób. Pozwolę sobie powitać pana Andrzeja Hordejuka, 

Stowarzyszenie Park Wólka Nosowska, panią Ewę, przedstawicielkę koła gospodyń 

Koszelówka, Kazimierzów, przepraszam, pana Komendanta Gminnego OSP Gminy Stara 

Kornica Mateusza Sadowskiego oraz mieszkańców przybyłych na dzisiejsze spotkanie. 

Przejdziemy do dalszego ciągu dyskusji i poproszę pana Stepczuka o zabranie głosu. 

Zapraszam wszystkich na salę. Szanowni państwo. Zapraszam wszystkich na salę. 

Chcielibyśmy wznowić obrady. Dziękuję bardzo, proszę pana Piotra o zabranie głosu 

przejdziemy do dalszego ciągu dyskusji nad sprawozdaniem finansowym z 2021 roku nad 

budżetem. Proszę, panie Piotrze. 

Radny Piotr Kiryluk - dziękuję pani przewodnicząca, jeszcze nawiązując do tych 2 inwestycji 

odnośnie szkoły i Stacji Uzdatniania Wody. Pan wójt często nam zarzuca, że chciał to zrobić w 

2016 roku, a przypomnę, że wtedy rada się nie zgodziła na tą inwestycję ze względu na to, że 

były tam pompy ciepła. W tej chwili Rada się zgodziła, żeby były pompy ciepła. Realizacja też 

nie jest kontynuowana. Przypomnę, tutaj mam pismo 19 maja 2021 roku pana wójta wykaz 

inwestycji głównych niezbędnych do realizacji w latach 2021 - 2022. To prawdopodobnie 

było przed spotkaniem ze starostą, kiedy chcieliśmy jeszcze raz podejść do dofinansowania 

dróg powiatowych, wtedy pan wójt się zastanawiał, że nie mamy pieniędzy. I tak budowa i 

przebudowa Stacji Uzdatniania Wody. Data złożenia wniosku 30 sierpień 2019 rok, data 

podpisania umowy dwustronnej co by to nie znaczyło prawdopodobnie o dofinansowanie, 

24 listopad 2020 rok. Cały 21 rok można było to realizować. Była zabezpieczona pożyczka na 

realizację tego zadania. Pan wójt zmieniał, przekładał i wyszło tak jak wyszło. 

Termomodernizacja budynków szkoły w Kornicy. Data złożenia wniosku 30 wrzesień 2019 



rok, data podpisania umowy dwustronnej 31 sierpień 2020 rok. Niech pan nam nie zarzuca, 

że my panu przeszkadzaliśmy w realizacji tych zadań.  

Przewodnicząca Rady - panie wójcie, poproszę do mikrofonu.  

Wójt Gminy – 30 sierpnia była podpisana umowa na SUW w Wólce Nosowskiej, a umowa na 

ZPPO była podpisana na początku grudnia, a pan mówi, że 30 sierpnia była podpisana na 

ZPPO. To nie prawda. 

Radny Piotr Kiryluk – ja panu przypominam, że 31 sierpnia 2020 roku, ale pan zmieniał cały 

czas, zmieniał, przekładał, odkładał. Wyszło jak wyszło. 

Wójt Gminy - ponieważ pierwszy wniosek poszedł na szkołę, w innym programowaniu jest to 

wszystko wykazane. Ja to jeszcze raz przedstawię całą chronologię. Wtedy proszę pana był 

wniosek, gdzie maksymalnie dotacja była 1,5 miliona, resztę trzeba było samemu dołożyć. W 

tej chwili inwestycja ta, którą robimy to jest dotacja 80% do kosztów kwalifikowanych. 

Proszę pana, tak, gdyby była zrobiona, ale musielibyśmy wyłożyć 1,5 miliona. Tak, proszę 

pana no dobrze, że pan akurat wiedział, że będzie pandemia i że będzie okres, gdzie ceny 

będą rosły i gospodarka światowa będzie rozstrojona. Dziękuję. 

Radny Piotr Kiryluk - tutaj, mam jeszcze jedno pismo z 17 marca tego roku do pani skarbnik. 

Zadania do ujęcia do budżetu na rok 2022. Taka zmiana w budżecie. Przebudowa drogi w 

Wyrzykach, zakup plotera i składarki, rewaloryzacja i adaptacja Parku Dworskiego w 

Kobylanach, modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy. Szkoły nie ma. Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady - proszę, panie wójcie, jak pan by chciał się odnieść, to teraz jest na to 

czas.  

Wójt Gminy - dziękuję bardzo wracając do wystąpienia i uwag, które przekazał w pierwszej 

kolejności pan Janczuk. Proszę pana, już otrzymaliście państwo SMS’y w IV kwartale 2021 

roku, że już gmina nie ma środków finansowych na realizację. To tak między wami 

towarzystwem to chodzi. 

Przewodnicząca Rady - panie wójcie, ja tak bym chciała rzeczowo wyjaśnić, co to znaczy 

dostaliście SMS’y, bo ja żadnego SMS’a nie dostałam. 



Wójt Gminy - że gmina już nie ma środków i zdolności finansowej. 

Przewodnicząca Rady - a jeżeli chodzi o słowa towarzystwo? 

Wójt Gminy -  nie no między po prostu mieszkańcami czy radnymi. Nie, nie, proszę pana. Tak 

trzeba będzie poprosić o biling tylko trzeba będzie sprawdzić, z jakiego to źródła szło. 

Szanowni Państwo o tych inwestycjach to pan mówi, to jest sprawa tego rodzaju, że te 

inwestycje umowę podpisywaliśmy w II półroczu 2021 roku. Oczywiście szkoła. Mówi pan o 

zawartych umowach i realizację inwestycji. Trzeba realizować było w 2020 - 2021 to pani 

skarbnik wie, ja też wiem, że w Mokobodach była robiona modernizacja stacji uzdatniania 

wody, robili to wcześniej. Było to robione w tym samym programie co ja składałem. Tylko u 

nas zabrakło środków i punktu. Tamta gmina była dużo wyżej, bo mieli już w swojej gminie 

prawdopodobnie więcej punktów. Nie wiem z jakiego powodu, czy światłowody czy inne 

rzeczy.  

Radny Piotr Kiryluk - jak pan nie wie, niech pan nie mówi.  

Wójt Gminy – to pani skarbnik wie, bo pani skarbnik zbiera informacje dla pana na ten temat 

z Mokobodów. Pani do mnie się zwróciła, dlaczego gmina nie dostała, to odpowiedziałem, że 

po prostu  mniej punktów otrzymaliśmy. Proszę państwa i dostawałem wtedy za taką samą 

założenia wytyczy, jak później drugi raz złożyłem w tym samym programie, bo to był ten sam 

program, tylko że tak powiem wznowiony. To co państwu już wcześniej mówiłem, że w tym 

okresie programowania 2016-2021 listy złożone pierwotnie one będą aktualizowane w 

ramach posiadanych środków. Tak jak przyszło nam z fotowoltaniką, tak jak przyszło nam z 

Stacją Uzdatniania Wody. To jest ten sam wniosek, już były dokumenty, były projekty. Nie 

robiłem kolejnych projektów proszę państwa, tylko wykorzystałem tamte przez korekty, 

takie, które trzeba było zrobić, żeby były dalej dokumentami prawidłowymi. Proszę państwa, 

jak wygląda z ZPPO? Tak, proszę państwa, dziwię się informacji pana Janczuka, że on dopiero 

teraz przejrzał. A gdzie pan był tyle lat radnym? Czy pan chodził do tej szkoły? Widział w 

jakim stanie? Ja już powtarzałem od 2014 roku, kiedy były środki, żeby właśnie te rzeczy 

zrobić kompleksowo. Odniosę się, bo była na komisji, że były 300 000,00 zł to było w 

budżecie zapisane 300 000,00 zł pod nazwą zadania: Wymiana okien. 

Radny Piotr Kiryluk – i nie mógł pan nic innego zrobić? 



Wójt Gminy - proszę pana to sprawdzimy, z tego co pamiętam, to była jedna kwota 

300 000,00 zł. Szanowni państwo teraz pan zatwierdził pompy ciepła. Teraz proszę państwa, 

już nie wiedziałem o tym. Rozmawiałem z ludźmi. Wtedy też proponowali pompy ciepła i 

dzisiaj mamy na rynku co proszę państwa, po 6 latach, że pompy ciepła stają się teraz 

głównym produktem do produkcji zdrowej energii. W tej chwili praktycznie piece pellet i 

pompy ciepła jest w tej chwili mój prąd 4.0, który mówi jako kolejne działanie, to, co 

państwo nie wiem czy czytaliście w tej chwili już fotowoltanika idzie w korelacji z 

zasobnikami energii. 

Radny Piotr Kiryluk – ja przepraszam dopytam. Kto robił wniosek, projekt na ZPPO? 

Dokumentację techniczną. 

Wójt Gminy - dokumentację techniczną. Była wykorzystana ta, która była wcześniej 

przygotowana w ramach działania 2019 rok, tylko po prostu zaktualizowana i rozszerzona. 

Radny Piotr Kiryluk - czy tam jest dobrze obliczona moc instalacji fotowoltaicznej? Czy tak jak 

na Stacji Uzdatniania Wody? 

Wójt Gminy - za czym państwo, pan czy pan Janczuk mieszkańcy może to słyszą te kłamstwa, 

oczerniania, pomówienia? Proszę państwa na Stacji Uzdatniania Wody w tamtym programie 

tak zwana energia prosumencka. Maksymalnie gmina mogła wybudować instalacje 40 KW i 

to się zrobiło proszę państwa. Powiem panu więcej, tak samo jest w szkole Kornicy też 

będzie prawdopodobnie tylko do 40, a państwo wiecie, ja nie znam się na niczym. Za 

myślenie mnie nikt nie dziękuję. To powinniście państwo doczytać proszę pana. 

Radny Piotr Kiryluk – pan nam nie przedstawia dokumentów, żadnych projektów. Niczego. 

Wójt Gminy -  proszę doczytać w programie działania 4.1 czy 4.2 i pan się dowie jakie są 

wymagania dotyczące kryteriów spełnienia, żeby złożyć wniosek. 

Radny Piotr Kiryluk - ja już widzę, że szkoła też nie wyrobi na prąd po tej modernizacji. To jest 

bardziej niż pewne proszę pana. Wie pan, że te pompy będą grzały wodę.  

Wójt Gminy – stąd wyszły efektywności na plus, ponieważ ilość energii produkowana 

statystycznie w stosunku do ilości zużywanej pompy to daje efekty ekologiczne, bo każdy 



projekt państwu już tłumaczę 15 lat, czy 10 musi być policzona. Ja już w 16 roku wiedziałem, 

proszę pana, że będą współczynniki straty ciepła te o których teraz już państwo rozmawiacie, 

czy stosujecie, bo jeżeli ktoś w tej chwili w domu robi, proszę pana termomodernizację, bo są 

programy, to jeżeli chcę pozyskać dofinansowanie, to współczynniki strat ciepła w oknach, 

jakie powinny być zastosowane okna. 

Radny Piotr Kiryluk - ale to pan ma wszystkie pieczątki mieć i opinie wszystkich. Pieczątki i 

podpisy. Pan tak kiedyś powiedział, że ma pan wszystkie pieczątki. 

Wójt Gminy – nie proszę pana, ja rozmawiam z ludźmi, z instytucjami i pytam, na czym to 

polega proszę pana, a pan tylko zadaje przychodząc na sesję pytania, chociażby nawet to co 

pan Janczuk 40KW. Powiem panu więcej, 40KW, bo tak jest napisane w ustawie 40 

maksymalnie w działaniach prosumenckich, a dalej to sobie pan doczyta z definicji i 

określenia, 0,9 prawdopodobnie. Proszę pana też nie znam, tylko wiem, że zapisów było, to 

sprawdzę państwu dokładnie, bo nawet rozmawiałem z osobami, które robiły proszę pana 

prywatnie wiedzą, że muszą zapłacić za współczynnik przenikalności 0,9 zrezygnowali z 

dotacji, bo takie okna w tej chwili na rynku kosztowały rok, pół temu znacznie więcej. Tak mi 

się przewinęło, że raczej to jest współczynnik 0,4 to w dokumentach jest zapisane na pewno 

0,9 przepraszam. Jeszcze zwrócę się do pana, Kiryluka.  

Przewodnicząca Rady - jeżeli można, to poproszę do mikrofonu.  

Mieszkaniec gminy – tego pan nie wyjaśnił nigdy, tylko było pompa cieplna i pompa cieplna. 

Dzisiaj wiemy, jakie są problemy z pompami ciepła, a wtedy było powiedziane, że dlatego się 

rada nie zgadza między innymi, że pan nie podał nam spraw tych współczynnikowych i tak 

dalej i tak dalej. Ja to świetnie pamiętam. 

Wójt Gminy - też drogi mieszkańcu, ja tego sam nie podejmowałem tej decyzji. Robiły to 

firmy z pieczątkami, tak jak pan Kiryluk mówił. Były spotkania, tu robione, państwo też byli 

zapraszani. Mogliście państwo pytać i też byście uzyskali informację większą niż ja wiem, bo 

ja też wiem z rozmów z fachowcami, specjalistami, proszę państwa. Ja tego sam nie tworzę. 

Na działania takie to potrzebny jest audyt energetyczny. W tej chwili każdy z Państwa wie, że 

ktoś budował dom i chce oddać do użytku, to niestety audyt energetyczny to jest 

obowiązkowy dokument, który trzeba posiadać, żeby uzyskać dopuszczenie do użytkowania. 



Tak samo analiza efektywności to przy każdym projekcie takie rzeczy są wyliczane. Nie będę 

się powtarzał, bo już mówię to od 8 lat po wybudowaniu szkoły jest kontrol post faktów, czy 

te wszystkie współczynniki, które założone były, w programie są realizowane, bo tak jest 

państwo powinniście wiedzieć czytając założenia, podpowiadając wójtowi. Jeżeli nie będą 

spełnione wskaźniki, to może dojść do zwrotu dotacji.  

Przewodnicząca Rady - wracajmy do budżetu 2021 roku.  

Wójt Gminy - także te informacje, które państwo przekazuje, tak podpisałem, wydałem 

polecenie pracownikom, żeby ogłosili przetarg i zabezpieczyłem się na ten moment i będę 

prosił, wnioskował o zwołanie sesji na nie tylko proszę pana szkołę, tylko na budynek 

gminny, na szkołę, gdzieś tam zapisałem i droga w Wyrzykach. To są te inwestycje, które w 

tej chwili są ogłoszone przetargi. Jeżeli pan chce, to pan teraz otwarte carte blanche, jeżeli ja 

łamię prawo, to można te prawo, wykorzystać to do swoich celów, tak jak państwo to 

robicie. Czyli jeszcze uzupełnię budynek urzędu gminy, modernizacja drogi w Wyrzykach, 

termomodernizacja zespołu szkół, to są inwestycje te główne pomijam już ten olej i dowóz 

dzieci, to jest kwota wartość inwestorska. 

Przewodnicząca Rady – to są sprawy bieżące 

Wójt Gminy – jaki maszt?  

Przewodnicząca Rady – maszt dla straży na Nowe Szpaki. 

Wójt Gminy – proszę państwa, proszę mi nie wrzucać tematów z ogródka, bo gdzieś pani 

przeczytała. Tak, proszę pana, są programy, które były przekazywane, które powiedziałem, 

że były wprowadzone, nie zostały wprowadzone. Są strażacy, tak jak była mowa, złożyły. Nie, 

nie, proszę pana, no trzeba przywołać. Tak, bo dostaliśmy dotację z Warszawy i tam są 

prawdopodobnie nie pamiętam, szanowni państwo maszt, a wie pani do jakiej straży? 

Przewodnicząca Rady – na Nowe Szpaki. 

Wójt Gminy - no tak do samochodu bojowego. Dostały jeszcze 2 jednostki, to jest wszystko 

zapisane rozpisane, bo na to już jest dokument jednostki dotującej.  

Przewodnicząca Rady - wracajmy do 2021 roku,  



Wójt Gminy - tak i jeszcze kwitując szanowni państwo, są określone procedury, są określone 

zasady. Niestety, ale panie Janczuk, te pana słowa, które pan wypowiada, to oczywiście ma 

pan prawo, ale to nie jest dla mnie podstawa prawna do działania bieżącego. Niestety, ja 

muszę kierować się zapisami aktów prawnych w tym zakresie i z tego będę rozliczany. W tym 

momencie dziękuję. Inwestycje, które zostały w tamtym roku podpisane, zaktualizowane są 

dokumenty i w tej chwili właśnie już jest opracowana pełna specyfikacja SIWZ i są ogłoszone 

przetargi na łączną wartość tych 5 inwestycji prawie 12 miliony. Dziękuję.  

Przewodnicząca Rady - dziękuję, proszę panią skarbnik o zabranie głosu i przejdziemy dalej. 

Jeżeli można to do mikrofonu. 

Skarbnik Gminy - ja chciałam się odnieść tutaj do nadwyżki budżetowej, co wchodzi w skład, 

bo to tak wygląda 5 milionów, ale tak w rozpisaniu to wygląda zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi 

o tą kwotę, w tej nadwyżce są środki tak zwane znaczone. Chodzi o to, że był realizowany 

projekt „Laboratoria przyszłości” i tutaj właśnie w szkołach, wszystkich naszych szkołach na 

terenie naszej gminy, ale jeżeli chodzi o Kobylany i Szpaki, te pieniądze zostały wykorzystane,  

natomiast tutaj też w związku z trudnościami z pozyskaniem zakupu tutaj właśnie jednego 

urządzenia, które nie można było zakupić do końca roku, ale projekt przewidywał, że 

możemy to w przyszłym roku zrealizować, także tylko zgodnie z prawem zostały pieniądze na 

rachunku 7 909,00 zł. Teraz następnie Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych też tam zostały 

środki, łącznie z odsetkami 941 990,27 zł. Dostaliśmy środki w roku 2021 na uzupełnienie 

subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 

900 000,00 zł. Też dostaliśmy środki na wydatki bieżące na uzupełnienie dochodów gmin, 

które też nie były wykorzystane, to właśnie teraz z tej nadwyżki brałam na te wydatki bieżące 

395 291,00 zł. Zostały środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2021 rok 

44 439,11 zł, to także teraz można zwiększyć o te środki wydatki roku bieżącego. Tutaj 

właśnie jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami komunalnymi, to rok 2021 to też tak, że 

nie było tutaj księgowanych wynagrodzeń pracownika i po prostu zamknął się nadwyżką w 

kwocie 16 698,66 zł i też te środki to też są znaczone, nie można skorzystać na inny cel, tylko 

w tym celu przeznaczonym. One są na rachunku i jeszcze Rosnąca Odporność, czyli właśnie 

nasza gmina dostała tą nagrodę w wysokości miliona złotych, za te szczepienia przeciwko 

COVID 19. Także tutaj środki, łącznie z tymi odsetkami, które są na rachunku. To jest 



1 000 208,79 zł, czyli łącznie te środki 3 306 536,83 zł, także to tak wygląda te 5 milionów, ale 

to rzeczywistości wygląda inaczej, czyli po odjęciu tej kwoty 1 698 410,44 zł i to jest za rok 

2021. Jak ktoś ma jakieś pytania, to bardzo proszę. 

Wójt Gminy – mogę pani przewodnicząca 

Przewodnicząca Rady – proszę panie wójcie. 

Wójt Gminy – to  dzięki staraniom wójta i pracowników właśnie tak jak pani skarbnik 

przedstawiła są takie środki istotne, które zechce zagospodarować, żeby uzupełnić wkłady 

własne w tych wszystkich działaniach i programach na które mamy zawarte umowy. Dzięki 

wójtowi i tym, że oto pilnuje, że mobilizował pracowników, żeby jeździć, rozdawać te ulotki 

tak dalej, to mamy te efekty, które pani skarbnik przedłożyła.  

Przewodnicząca Rady - dobrze, dziękuję, poproszę pana Stepczuka o zabranie głosu. 

Radny Dariusz Stepczuk – Dziękuję, troszkę, odbiegliśmy tutaj, od kwestii, którą chciałem 

poruszyć, ale odniosę się do pana Ignacego. Kiedyś na samym początku kadencji naszej pan 

powiedział, „no macie większość także na was to spoczywa, tak ta odpowiedzialność” teraz 

nie mamy tej większości, tak nie ma co oszukiwać się. No i też jest problem. Odnośnie szkoły, 

to powinna być tutaj dyrekcja tak i skonfrontować to i raz zakończyć tą batalię, no dlaczego 

została odrzucona ta dotacja w 16 roku? Przecież tą dotację wzięła gmina Bielany i ona 

szkołę wyremontowała z pompami ciepła. Ustaliłem, że została odrzucona ta dotacjach ze 

względu na rozkopanie boiska i tej starej bieżni, którą trzeba już remontować. Dziękuję.  

Przewodnicząca Rady - dziękuję.  

Wójt Gminy - tak proszę panią jest wszystko w archiwach i są te dokumenty.  

Radny Dariusz Stepczuk – to są moje osobiste i prywatne ustalenia.  

Wójt Gminy – między innymi wtedy radni z obwodu Kazimierzowa też mocno akcentowali. 

Tak, są dokumenty proszę pana tylko ja nie będę na razie to robił. Tak proszę pana, są 

protokoły ja mam jeszcze dokumenty, panie Janczuk też nie wiem czy pokazałem, to jak 

trzeba to pokażę, zajmiemy się historią, bo pewnie tylko to będziemy mogli robić, to to 

proszę pana jeszcze mam ocenę właśnie spowodowaną inaczej. Mam wyceniony projekt przy 



zmianie zakazu realizacji, czyli mówiąc krótko, rezygnuję z pomp ciepła, fotowoltaniki i 

wchodzę w kolektory słoneczne. Nie uzyskałby projekt wówczas nawet minimalną liczbę 

punktów przewidzianą w tym działaniu. No a stanęło to, proszę państwa, że dziury będą, 

boisko będzie zrujnowane. Proszę państwa, wczoraj byłem na otwarciu w Nowych 

Litewnikach kolejnego budynku ośrodka, przecież tam poprzedni wójt, ma tylko i wyłącznie 

założone lat 6 czy 7 jak powstawał ośrodek pompy ciepła i funkcjonuje do dzisiaj i pieca nie 

mają. Pani przewodnicząca jedna uwaga, moja cenna bo nie wszystko da się przywołać. Jeżeli 

pan Janczuk mówi, proszę państwa, że Kornica kiedyś działała, to ja panu przedstawię 

dokumenty i trzeba będzie odpowiednio pokierować, ile było wesel, a ile było wpłat na 

koncie, bo wtedy była, że tak powiem z Warszawą załatwione porozumienie w ramach tych 

współczynników wyrazili zgodę na pracę pod wynajem. Bo państwo wiecie, jeżeli coś się 

zrobi za pieniądze publiczne, unijne czy rządowe, to z reguły jest w umowie zapisane, że 

obiekt nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych, czyli nie wynajmowany. Tak, ja 

tylko powtarzam i wtedy załatwiłem, że był współczynnik i mogliśmy, że tak powiem te sale 

użytkować właśnie na te cele, czyli na wesela i wtedy wesel jak mamy 52 tygodni proszę 

państwa w roku to było 3/4 albo 2/3. Dziękuję.  

Przewodnicząca Rady - dobrze, panowie, ja wracam do meritum, czyli do budżetu 2021 roku. 

Jeżeli można, proszę pana Tadeusza jeszcze o zabranie głosu.  

Radny Tadeusz Ilczuk - ja się chciałem odnieść właśnie do wypowiedzi Ignacego. Czy ma 

jakieś zarzuty do zarządu gminnego straży? Co przeszkadza, że komendant nie mieszka na 

miejscu. Chciałem powiedzieć.  

Przewodnicząca Rady – proszę panie Tadeuszu o co chciał pan zapytać?  

Wójt Gminy – Panie Tadeuszu, mogę pani przewodnicząca? Przywołane było kiedyś na 

komisji przez pana Janczuka, dziś przywołał ten temat pan Kiryluk.  

Przewodnicząca Rady - Panowie, proszę o spokój. Ja jeszcze raz proszę o powrót do budżetu i 

ja bym chciała porozmawiać na temat realizacji budżetu z 2021 roku. Proszę o spokój, już, a 

mianowicie o panie Janczuk proszę już przestać, panie wójcie, ja mam takie pytanie. Panie 

wójcie, odbieram Panu w tej chwili głos, proszę o wysłuchanie mnie w tej chwili naprawdę 5 

minut. A może krócej? Jakie są nasze obrady i jakie procedowanie uchwał budżetowej to 



chyba każdy wie, ale ja bym chciała wrócić do meritum 2021 roku do wydatków. Odnośnie 

inwestycji wszyscy wiedzą, w jaki sposób są procedowane, jak został budżet przygotowany i 

mam jedną uwagę. Wszystkie nasze inwestycje no może nie wszystkie, bo sołeckie raczej nie 

mają takiego problemu. Po ogłoszeniu przetargu bądź też po wyłonieniu ofert są postawione 

pod znakiem zapytania, ponieważ brakuje nam pieniędzy na to. Tak panie wójcie? Za chwilę 

porozmawiamy. I moja uwaga jest taka, odnośnie tego racjonalnego dysponowania 

środkami. Ja już wielokrotnie zwracałam panu wójtowi, ale i radnym uwagę na to, ile 

kosztują nas nasze spotkanie. Ja już pomijam fakt tego jak długo one trwają i że to w ogóle 

zupełnie inaczej powinno wyglądać. Ale pozwolę sobie przytoczyć wydatki 2001 roku na 

utrzymanie rady. Wydatki były w kwocie 68 294,91 zł i to było tylko 80% tego, co było 

założone, ale wydatki urzędu gminy stanowiły wydatek w kwocie 2 293 589,97 zł przy planie 

3 138 197 zł i to stanowiło wydatek 73,09%. I moje pytanie jest takie? Ponieważ na 

wynagrodzenia bezosobowe zatrudnione na umowę zlecenie pracowników wydaliśmy 

84 085 złotych. Czy te osoby? Ponieważ tak podejrzewam, nie jestem pewna, ale tak myślę, 

że to było wynagrodzenie też pracownika, który był zatrudniony do ogłoszenia przetargu. Czy 

te osoby zarobiły na siebie?  Czy tak jak tutaj poprzednio radni mówili, czy nasze inwestycje 

miały naprawdę tak duże dofinansowania? Bo tych dofinansowań, biorąc pod uwagę nasze 

wydatki 2021 roku są marne i w tym roku również marnie się przedstawiają. Przypomnę 

państwu radnym problemy ze zwołaniem komisji. Pan wójt może zarzucać mi problemy ze 

zwołaniem sesji. Być może są takie problemy, tylko ja jeszcze raz państwa wszystkich 

uczulam. Nasze niedoszacowanie, bo to tak trzeba nazwać inwestycji kumuluje kolejne 

koszty. Zlecanie? Dobrze, że zlecanie, jeżeli nie mamy pracowników, którzy są do tego 

przygotowani. Zlecanie przygotowania różnej dokumentacji, to też kumuluje koszty. 

Przeciąganie inwestycji, również kumuluje koszty. Ja rozumiem wszystkich radnych, że są za 

tym, żeby budować drogi są za tym, żeby budować szkołę. I my nad tym pracujemy, żeby to 

było w budżecie. Tylko ja jeszcze raz wam przypomnę. My pracujemy nad tym, żeby to było 

w budżecie, a nad realizacją pracują pracownicy pana wójta, pan wójt, żeby to sprawnie 

rzetelnie funkcjonowało. Żeby było jak najszybciej i jak najtaniej zrobione. I tak bym to 

chciała, żeby było w 2022 roku. Tylko boję jednej rzeczy. 2021 rok zamknął się nadwyżką 

bardzo dużą tak jak tutaj pani skarbnik przedstawiła, co się składa na tą nadwyżkę. I w sumie 

tak podsumowując to 2001 rok. Jaka inwestycja była taka, którą zrobiliśmy bardzo duża, 

która, miała duże dofinansowanie. Cztery inwestycje miały dofinansowanie zewnętrzne. Była 



to droga, boisko, cmentarz i coś jeszcze, panie wójcie? I MIAS’y. Tak. I MIAS’y. Koła gospodyń 

no raczej nie pozyskują dotacji. No przepraszam, jedno koło dostało dotację z pomocą. 

Granty tylko to też troszeczkę samą kwestia studium uwarunkowań i w jaki sposób jest 

debata przeprowadzona. To ja bardzo boję się tego, co będzie w tym studium uwarunkowań. 

Panie wójcie, Laboratoria Przyszłości i wszystkie projekty rządowe, które były w szkołach 

super świetnie, że z tego skorzystaliśmy, że mieliśmy na to pieniądze i że dostaliśmy później 

zwroty za to. Chwała pracownikom, że sprawnie to przeprowadziła, a rada, że sprawnie 

zatwierdziła. I jeszcze raz wam przypominam. Zapisy budżetowe są po to, żeby je realizować. 

Jakie są wydatki 2021 roku sami widzicie. Debatujmy nad faktami, a nie po prostu 

potyczkami słownymi co było przed 10 lat. Bo do tego już nikt nie wróci. To jest 

bezsensowne. Zajmijmy się rzetelną realizacją budżetu i tu mam pytanie do pana wójta. 

Panie wójcie, 2021 rok, która inwestycja według pana była najlepiej dofinansowana i 

najrzetelniej wykonana. Poproszę o odpowiedź.  

Wójt Gminy - tak jak pani przewodnicząca wymieniła inwestycja: droga w Kobylanach to była 

z FOGR’u. Dofinansowanie było ponad 100 000,00 zł. Pozostałe były mniejsze. Boisko 

sportowe w Kobylanach ten cmentarz, to były kwoty dotacji z góry przyznane, bo tak piszą, 

że na przykład 70% wartości zadania nie więcej niż 100 000 czy 80 000 bo takie są zapisy w 

regulaminach, kryteriach przyznawania środków. W tej chwili te małe inwestycje szanowni 

państwo tak jak sołeckie czy tak jak w tych różnych programach, które się pojawiają, to z 

reguły są na 80, 90 albo często jest tak, że dają jak w miastach 10 000 drugie tyle trzeba 

samemu dołożyć, czyli czytaj następne 10. 

Przewodnicząca Rady – albo więcej. 

Wójt Gminy - to zależy jak jest wyceniony, jaki był projekt proszę państwa, tak są takie 

przypadki. Tak jak pani przewodnicząca nadmieniała szanowni państwo, utrzymanie na 

przykład urzędu? No właśnie, to jest sposób planowania. Mieliśmy w planie, bo czytając 

dokładnie w budżecie wykonaniu były pozycje, które wykonanie było znacząco niższe niż 

plan. Tak jak pani nadmieniła tutaj, bo utrzymanie urzędu ponad 3 milionów, a dzięki 

oszczędnościom, wydatkom logicznym wydaliśmy tylko 2 250 000. To samo się nie dzieje 

proszę państwa, bo z pracownikami, proszę, sam rozmawiam sam patrzę na to tak żeby 

pieniądze wydawać w miarę racjonalnie, a nie płacić za wszelką cenę.  



Przewodnicząca Rady - ja mam nadzieję, że 2020 rok również się  zamknie tą kwotę 

2 300 000. 2022 przepraszam. Poproszę panią skarbnik o zabranie głosu. 

Skarbnik Gminy - proszę państwa, ja tutaj mówiłam cały czas o oszczędnościach w tym roku 

w związku z tak wysoką inflacją. Po prostu nie możemy zadłużać gminy, bo koszty obsługi 

kredytów, cały czas o tym mówię, będą bardzo wysokie i na pewno to przyczyni się do 

pogorszenia sytuacji w zakresie wydatków bieżących, ale teraz powiem tak. Na dzień 30 

czerwca plan wydatków bieżących stanowiła kwota 2 900 805,59 zł. Wydatki zrealizowano 

11 554 707,96 zł czyli ponad 50%. A jeszcze są zobowiązania. Bo nie wzięłam tego 

sprowadzania już nie pamiętam, ile tam są zobowiązania z tego tytułu. Teraz czeka nas 

przetarg na olej opałowy, więc trzeba zabezpieczyć pieniądze. No trochę tam z tych 

pieniędzy, które nam w tym roku dali można wziąć, ale niestety to nie pokryje. Tam jeszcze 

są uczniowie niepełnosprawni nie są zabezpieczone środki w pełnej wysokości, ale na obecny 

moment nie mam, skąd wziąć. Zawsze myślałam, że wezmę z tych środków, które dostaliśmy 

na uzupełnienie tej subwencji te 395 121 zł. Teraz już tam nie będzie środków jak dołożę do 

oleju, to nie wiem czy tam cokolwiek zostanie. Także to, co ja mówię może się wydawać 

śmieszne, ale po prostu musimy naprawdę oglądać każdą złotówkę. Bo, ja nie wiem, jak to 

się zakończy. Może sytuacja się polepszy, ale za dużo jest niewiadomych po prostu. Ja tego 

nie potrafię przewidzieć i myślę, że tego nikt nie potrafi przewidzieć. Jeszcze kilka miesięcy 

temu nikt nie przewidział, że inflacja będzie dwucyfrowa i że wystąpią takie problemy. Ja 

tylko chciałam nadmienić, że ja o tym wszystkim mówię, a niestety koszty rosną znacząco. 

Zawsze uważałam może, że w tamtym roku zostało z wynagrodzeń dużo w tym roku myślę, 

że nie zostanie, bo zostały zatrudnione nowe osoby i myślę, że nie zostanie. Dlatego ja tylko 

tak informuję.  

Przewodnicząca Rady – dobrze dziękuję. 

Wójt Gminy – mogę pani przewodnicząca, uzupełnię wypowiedz pani skarbnik.  

Przewodnicząca Rady – proszę panie wójcie.  

Wójt Gminy – proszę państwa, ja już mówiłem, szanowni państwo, na komisjach, na sesjach 

od IV kwartału, że sytuacja finansowa gminy jest zmienna i zmienia się na niekorzyść, 

ponieważ pieniądze, które dostawaliśmy w ramach podatków PIT już powtórzę się, szanowni 



państwo do 26 roku zmniejszyli, zwolnili z podatków proszę państwa. Ja już powtarzałem 

pani skarbnik, nawet te fakty, bo ja muszę o tym myśleć proszę panią, że w marcu już brakuje 

pieniędzy w pozycjach budżetowych, gdzie planujemy wydatki na cały rok. Stąd już 

informowałem już mi coś stuka i pyka że to jest zaplanowane nieskutecznie, może a niestety 

to skutkuje tym, że na bieżące wydatki musimy w tej chwili praktycznie na każdej sesji 

dokładać środki, bo już szanowni państwo w marcu tak było, czerwcu, w maju, lipcu teraz na 

bieżące wydatki, bo zapisy budżetowe, że tak powiem nie pokrywają tych wydatków. Nie 

można wydać środków bieżących, środków budżetowych, jeżeli nie jest na to zabezpieczone 

środki w planie, w budżecie na dany rok. Także ja już to powtarzam. Szanowni Państwo, od X 

czasu. Dodam jeszcze akurat w budownictwie jest tyle samo osób, osób nie przybyło i w tej 

chwili wszystkie. No była pani                     a w tej chwili pani                    już nie ma. Ale ja teraz 

mówię pani skarbnik.  

Przewodnicząca Rady – proszę, panie wójcie, dokończy pan myśli, ile było w 19 roku osób 

zatrudnionych w budownictwie. 

Wójt Gminy – nie pamiętam proszę pani. 

Przewodnicząca Rady - a w 20? 

Wójt Gminy – 3 

Przewodnicząca Rady – w 19, 3? 

Wójt Gminy - proszę państwa, nie będę wyliczał, przygotuję się.  

Przewodnicząca Rady - dobrze przygotuje się pan i nam odpowie. Jeszcze tak uściślę odpowie 

mi pan też na interpelację odnośnie tego właśnie zatrudnienia.  

Wójt Gminy - tak, ponieważ z tego co analizowałem, przedstawili pracownicy to zatrudnienie 

się wacha w granicach 27-30 osób na przestrzeni tego okresu, który pani prosiła czyli to jest 

tam roku 2018? Teraz tylko nadmienię proszę państwa przetargi, których 5 ogłosiłem jest to 

praca wewnętrzna urzędu gminy. Ja nad tym steruję, przychodzą pracownicy, uzgadniamy, 

wprowadzamy określone zapisy i myślę, że te przetargi, które są już ogłoszone to tak, jak 

było z SUW’em w 2021, że ja źle przygotowałem przetarg. Myślę, że nie będzie problemów i 



nikt się nie będzie odwoływał co do sposobu przygotowania specyfikacji i wpisania 

wszystkich niezbędnych załączników do prawidłowego przeprowadzenia przetargu. Ja 

powiem państwu tak, siedziałem cicho, nie odzywałem się. Żeby zrobić przetarg szanowni 

państwo, bo jest różny i mniejszy i większy, to trzeba poświęcić od miesiąca do pół roku 

trzeba przygotować dokumentację. Niestety, to się nie robi tak na kliknięcie palcem. Dzisiaj 

wprowadzacie, a jutro już jest zapisane, no to jeżeli ktoś tak myśli to jest w wielkim błędzie, 

dziękuję.  

Przewodnicząca Rady - czy jeszcze pan chciałby się odnieść do 2021 roku?  

Wójt Gminy – szanowni państwo, 2021 rok, tak było inwestycji mało, tej inwestycji tak jak 

pisałem nawet w sprawozdaniu, pani skarbnik podpisała się nad, nie podpisała się pod moimi 

wyliczankami jakie inwestycje mamy umowy podpisane zobowiązania, jakie już mamy, jakie 

zobowiązania i które przechodzą na 2023 rok. I te inwestycje, które były wpisane, o których 

państwo mówicie, mając pandemię, mając ograniczenia, bo to przechodziliśmy rok 2021 to 

teraz nadany jest bieg i będę sukcesywnie nadawał kolejne, że tak powiem inwestycje i na 

bieżąco załatwiać, bo widzę panie są sprytne. Na bieżąco załatwiał bieżące wnioski, tematy, z 

którymi przychodzą mieszkańcy naszej gminy. Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady - dziękuję, proszę pana mieszkańca jeszcze o zabranie głosu. 

Mieszkaniec Gminy – pana wójta, ale łączy się to oczywiście z budżetem. Panie wójcie ja nie 

raz zgłaszałem propozycję, ale teraz to już naprawdę chcę to mocno zaakcentować. Że nigdy 

nie podjął pan działań tak zwanych rewaloryzacyjnych, albo oceny zadaniowości, 

restrukturyzacji tej gminy. Proszę mi powiedzieć w jednej kwocie średnio, jaki jest koszt 

utrzymania miesięczny gminy.  

Wójt Gminy - utrzymania gminy w kontekście? 

Przewodnicząca Rady - panie wójcie miesięczny koszt utrzymania gminy. No podpisuje pan 

dokumenty?  

Wójt Gminy – żeby wskaźnik wyliczyć, to musi być kwota w liczniku i w mianowniku. To 

chyba pan wie o tym tak? 



Mieszkaniec Gminy – wie pan co jest to zaskakująco straszne, że pan nie wie. Ja wiem, ale 

pan tego nie wie i jest to bardzo bolesne. 

Wójt Gminy – ja wiem proszę pana. Różnie podają proszę pana publikacje, statystyki, że się 

ocenia gminę, koszty utrzymania proszę pana na mieszkańca. Nie, nie proszę pana, no 

doprecyzujmy, doprecyzujmy, bo definicje trzeba znać. Co to jest rewaloryzacja i 

efektywność funkcjonowania gminy. 

Mieszkaniec Gminy - mam propozycję do pani przewodniczącej jako prowadzącej zebranie. 

Przewodnicząca Rady - proszę o spokój, a jeżeli można to proszę mikrofon włączyć i nie 

wyłączać to można będzie łatwiej. 

Mieszkaniec Gminy - po prostu, jeżeli pan tego nie wie, no to nie ma sensu prośba, tylko 

żeby znalazło się to powiedzmy w odpowiedzi pisemnej jeśli można prosić, bo to już trwa od 

lat, nie zrobił pan tego? Nie wiemy jakie zatrudnienie, nie wiemy ile to średnio niezależnie od 

wskaźników przeróżnych i tak dalej jaka jest wydajność, czy to jest marnotrawstwo i tak 

dalej. Druga sprawa to jest po prostu mętna woda. To co dostałem od pana wójta pismo, 

tam bardzo streszczę, bo to nie ma sensu dokładnie o tym mówić, po prostu nie ma wyliczeń 

ile powinno, ile jest wydanej licznikowo wody, a jakie są wpływy. Od tego, by trzeba zacząć, 

ale też pana słaba strona, bo nigdy pan  takich rzeczy nie podaje, tylko rozwadnia, rozwadnia 

i w końcu wychodzi mętna woda. To, że strażacy biorą, że na przykład przez to można 

sprawdzić, nie ma tak, przecież wąż ma jaką średnicę, prawda? Przez jakiś czas to jest brane, 

a nie że brała straż na pożary. No brała dobrze, ale wyliczymy to po prostu. Niech pan się 

takimi rzeczami nie zajmuje. Następna sprawa cały czas mówi o licznikach. No i co z tymi 

licznikami? Pisze pan, że nieszczelności no i co z tego? No i co z tego wynika? Nic nie wynika 

panie wójcie. Sorry, sorry ale nic z tego nie wynika. Następna sprawa, to jest kwestia tego że 

był nierzetelny pracownik, to pracownik już się dawno zmienił, więc to też jest nie tak. 

Jednym słowem, to po prostu jest nie tak. Co do pomp ciepła to już była mowa. Myślę, że to 

jest najważniejsze, ale sprawa obsługi gminy, wydajność i restrukturyzacji, względnie 

połączenia stanowisk to są straszne koszty, przecież no straszne koszty. A Pan jeszcze chce 

robić remont gminy? Może zacznijmy od tego tak jak każdy menedżer zaczyna ciąć koszty, 

zastanowić się nad kosztami. Ja o tym mówię od lat, pan po prostu to wszystko bagatelizuje, 

albo nie umie pan tego zrobić po prostu. Dziękuję. 



Przewodnicząca Rady - dziękuję, proszę pana wójta o zabranie głosu.  

Wójt Gminy – szanowny panie, tak jak pan mówił, różne są czynniki miary efektywności 

gminy i to powiem panu jedno z historii jak wiem, to zatrudnienie się utrzymuje na poziomie 

27-31 osób. Jeżeli są osoby to na zasadzie takiej, że biorę na staż pracy na pół roku, to coś 

zrobią, coś pomogą czy są stażyści, bo czasami może ktoś  widzi, że ileś tam osób się 

dodatkowych, że tak powiem przewija po gminie. Jeżeli chodzi proszę pana o wodę, to te 

ostatnie wyliczanki też proszę pana, może pana nie było, wydałem polecenie, sprawdzę czy 

tak się stało. W ostatnim okresie bieżącego roku pracownik, który chodzi o tu cytuję miał 

polecenie wójta, żeby sprawdzić każdy licznik, czy każdy licznik jest         zaplombowany. To 

będę pytał pracownika i poinformuje na Radzie Gminy, czy ta czynność została przez 

pracownika wykonana? Straż, proszę pana, tak bierze, rozliczają pracownicy, to nie są jakieś 

dziesiątki tysięcy wody ponieważ wyjeżdżają do pożaru, jest to zapisane i ewentualnie 

średnio wyliczamy z pojemności zbiornika. To druhowie mniej więcej wiedzą, ile poszło 

zbiorników czy poszło 10, czy poszło 2, czy poszło 3. Tylko tak dla zobrazowania, muszę 

nadmienić, że to nie są jakieś setki tysięcy m³, które straż wylewa niosąc pomoc i ratunek dla 

mieszkańców. Definicja to jest rzecz ważna, istotna to jest kierunek jak należy ją czytać, jak 

należy ją wdrażać, jak należy się stosować? Trzeba wiedzieć, jakie są słabe i mocne strony 

danego działania dla projektu proszę pana. Tak takie mam przekonanie, doświadczenie 

pracowałem w różnych instytucjach i dla mnie takie rzeczy są bardzo istotne w 

podejmowaniu decyzji. Dziękuję.  

Mieszkaniec Gminy – panie wójcie, ale w wodzie pisze pan, że w poprzednich latach było 

wyższe o około 50%. Pan po prostu nigdy nic nie poda faktycznie, faktograficznie, bo jak było 

wyższe to powinno być na końcu napisane jakie mamy teraz, prawda? A jeśli chodzi o 

budżet, bo była mowa, że państwo macie oszczędności, moim zdaniem są to tak zwane 

spadki, spadki to nie są szczelności, to są po prostu spadki, a więc można powiedzieć, że to 

jest kłamstwo, przeinaczanie faktów i w ogóle z premedytacją zatajanie rzeczywistości. Panie 

wójcie, to jest karalne. Pana wójta poproszę najpierw o ustosunkowanie się. 

Wójt Gminy – nie, czy pani też chce w stosunku do pomiaru i badania wody? Chciałem panu 

odpowiedzieć proszę pana. Zużycie wody spada i zużycie wody jest pewnie pan dobrze wie, 

że zależy od warunków pogodowych i tak dalej. 



Mieszkaniec Gminy – woda spada w wodospadach, niech pan mówi konkretnie, odpisuje 

konkretnie bo inaczej to są bla, bla mętna woda tak jak pana wszystkie wypowiedzi. 

Wójt Gminy - nie musi pan mi wierzyć. Pracownik spisuje codziennie stan licznika. Mam 

rejestrowane zużycie dobowe, proszę pana, i panu powiem z ciekawości. Normalnie, kiedy 

jest wiosna, kiedy też popada Nowa Kornica hydrofornia zużywa 300-600 m3 na dobę. Teraz 

w ostatnim czasie, wtedy, kiedy nawet był brak wody, to już zużycie dobowe wody szło 

powyżej 1 000 metrów proszę państwa i to nie zależy proszę państwa ode mnie, to zależy 

właśnie od mieszkańców. To co mówią ja rozumiem, że każdy chce mieć wodę, chcę mieć jej 

pod dostatkiem jakoś tam udaje się. Wtedy akurat była sprawa, to było nie awaria, nie jakieś 

zdarzenie losowe, tylko brak wody. I proszę państwa, to co mówiłem, to co pan radny z 

Dubicz powiedział, to co ja zrobiłem na hydroforni to żadnych skutków i efektów nie da. Da 

proszę państwa, ale już tego nie będę tłumaczył, bo to szkoda czasu państwa i mojego, 

dziękuję. I przyniosło efekty, że ja w tej chwili jestem spokojniejszy.  

Mieszkaniec Gminy - panie wójcie, przepraszam, na pewno się też nikt nie obrazi, ale to co 

pan mówi, to już są po prostu brednie. Nie mogę tego wytrzymać, bo pisze pan rocznie, a 

zaczyna pan gadać o miesiącach o wzrostach, o lecie, o wiośnie, niedługo będzie o zimie. 

Jedna wielka totalna bzdura. 

Wójt Gminy – proszę pana, to że pan nie rozumie, jak rejestrujemy ilości dobowe, bo nam są 

potrzebne do statystyki proszę pana. Tak, a ja daję przykład, to rocznie jeżeli jest od 300 do 

1200 czy 700 to tylko trzeba pomnożyć przez 365 dni proszę pana i to wszystko. To też nie 

będzie co do milimetra proszę pana, bo to są wielkości podawane. Ja się posługuję 

wielkościami w 1000 m³. Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady – panie wójcie, dziękuję za wypowiedź odnośnie wody. Dobrze, 

panowie, nie znajdziemy tych pieniędzy w wodzie. W tej chwili proszę panią mieszkankę o 

zabranie głosu. 

Mieszkanka Gminy – jeżeli mogłabym zabrać głos, tutaj skieruję do radnych, ponieważ to 

dotyczy też budżetu i tego, co w zasadzie usłyszałam, to z mojego punktu widzenia 

mieszkańca, a nie radnego, bo ja tych liczb nie widzę, tylko usłyszałam. Rozmyło się bardzo 

istotne, merytoryczne wypowiedź pana radnego Kiryluka, a który mówił na faktach. On nie 



obrażał nikogo, tylko po prostu przypomniał, że ta droga w Dubiczach, mamy 28 lipiec ona 

jest nie wiadomo, co się stanie. Przetarg nierozstrzygnięty z kwoty 2 800 00 do 3 600 000 tak 

było, a jeszcze jest nie wiadomo, czyli to jest wyraźny wniosek z tego, że to jest strata, jaką 

poniosła gmina. Dla mnie 5 milionów nadwyżki, nie wiem czy to są środki znaczone czy nie. 

Dla mnie to jest po prostu interpretacja. Ja mówię, z punktu widzenia mieszkańca, to znaczy, 

że przy realizacji 79% wydatków, to są środki niewydatkowane, które można przeznaczyć 

było na inwestycje. Inflację mamy 16%. Inflacje jeżeli chodzi o wydatki na budowę dróg 

jeszcze większą, czyli po prostu straciliśmy te pieniądze. Poza tym jest takie jeszcze 

przysłowie „nie strasz nie strasz”, a chcę zapytać jeżeli chodzi o te budownictwo, bo 

usłyszałam, że są zatrudnione nowe osoby, czy nadal gmina korzysta z usług obcych? Bo jak 

ja chciałam tak zwaną WZ, czyli warunki zabudowy, no to było to zlecane firmie zewnętrznej, 

właśnie komórka budownictwo. Czyli tutaj możemy szukać oszczędności, bo pamiętam jak ja 

byłam radną, że z roku na rok wydatki na usługi obce rosły. Tak więc w takiej kwestii 

oglądania złotówki z każdej strony, to tutaj można by było spojrzeć na te usługi obce. Poza 

tym mam nadzieję, że na podstawie tego co widzicie, nie podniesiecie podatków, bo jednak 

3 inwestycje, które można wymienić i zapamiętać: boisko, cmentarz i droga no to troszeczkę 

za mało i my z podatków nie będziemy finansować tak tego co to się nie robi. Masa 

asfaltowa. Prosiłam tyle lat o uzupełnienie dziur. Zaszyj dziurkę, póki mała. Były dziury, droga 

już jest kompletnie rozwalona, do remontu, a na drodze pojawiły się 2 znaki „Uwaga ubytki 

w drodze”. Ile taki znak kosztuje?. Można było to przeznaczyć na te 5 dziur parę lat temu. 

Droga jest totalnie do remontu nie ma już co tam kupować tej masy asfaltowej. To już jest, 

czeka na remont. Przyznam, że oglądając ostatnio relacje z subwencji jakie inne samorządy 

dostały, to nie podoba mi się ta ingerencja rządów w takie tworzenie biurokracji, bo tak jak 

mamy naszego pana wójta, któremu po dzisiejszych rozmowach widać, że nie wychodzi 

trochę te zarządzanie gminą tak delikatnie mówiąc. No po prostu jakby te subwencje były 

większe, no to można by było przecież mamy radę gminy, tak i tutaj decydujemy. Muszę 

jeszcze powiedzieć, że tak jak nawet ta nieszczęsna Unia Europejska, tak jak rząd mówi o 

zrównoważonym rozwoju, a mamy takich radnych w naszej gminie, którzy nie myślą, nie 

myślą o tym, żeby powstała ta droga w Dubiczach, czy ta Stacja Uzdatniania Wody. Kolejny 

fakt, który przytoczył pan Kiryluk. Ja powtórzę, bo po prostu przyjeżdżając obok SUW ja nie 

mogę patrzeć, oni chyba cegłę kładą jedną dziennie. Od kwietnia. Wiecie co fachowcy 

budownictwa mówią, że to po prostu za te pieniądze to co to będzie? A czy będzie czysta 



woda od tego, że się wybuduje budynek? Przy kładzeniu jednej cegły dziennie. Po prostu nie 

można na to patrzeć. Prosiłam was, obniżcie ceny wody do momentu zakończenia inwestycji 

tylko po to, żeby w jakiś sposób zmobilizować pana wójta, żeby pan wójt mobilizował tą 

ekipę. No po prostu dla mnie to się nie mieści w głowie jak ja  przyjeżdżam codziennie i na to 

patrzę. Jak to się, co tam się dzieje? My robiliśmy inną, większą inwestycję w miesiąc. To się 

dało, a to od kwietnia i to jest nieskończone i najczęściej jak jadę tam nikogo nie ma. Ja nie 

wiem jak to tak wygląda XXI wiek, czysta woda, która powinna być priorytetem dla 

mieszkańców. Buduje się budynek, od którego nie zależy ta czysta woda, bo tam trzeba było 

wymienić te urządzenia i no i jak to wygląda? Jak to wygląda? Więc tak, przypomnę 5 

milionów nadwyżki, tak zaczynamy ten rok. Inflacja, strata na opieszałości, tak 

spowodowanej tym, że nie zostało podpisane porozumienie. Nie rozmywajmy tego, skupmy 

się na tym. Usługi obce, czy dalej budownictwo korzysta z firmy zewnętrznej, żeby wydawać 

te WZ. Czy po prostu można tutaj to już załatwić? 

Przewodnicząca Rady - panie wójcie, poproszę o odpowiedź.  

Wójt Gminy - dziękuję pani przewodnicząca. Wsłuchując się w pani wypowiedź WZ, pani była 

radnym jest to dokument który mieszkaniec, osoba, która coś chce zrobić w kontekście, 

proszę panią powoli, chce uzyskać warunki zabudowy proszę panią, to musi złożyć wniosek, 

państwo składaliście, wiecie, że też nie jest to prosta sprawa. Trzeba trochę przysiąść. Trzeba 

wziąć fachowca z uprawnieniami, który to zrobi, a ja mam obowiązek, bo nie mam biura 

urbanistycznego i osób o tym wykształceniu. Musi być projekt decyzji przygotowany przez 

biuro urbanistyczne i odpowiem pani krótko. Odpowiem pani krótko tam, gdzie obowiązuje 

plan miejscowy, tam nie wydaje gmina WZ’ek, warunków zabudowy. Tam, gdzie nie 

obowiązuje plan miejscowy, wszystkie działania inwestycyjne związane z budową. Powiem 

Państwu inaczej, czy to tak zwane budownictwo zwykłe mieszkaniowe, czy kolektory 

słoneczne, jest to wszystko realizowane na bazie warunków zabudowy. Także korzystam i 

korzystałem, ale to są nie kwoty idące w miliony, czy setki tysięcy zł. Myślę, że to jest w 

granicach kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy zł. To jest z punktu widzenia prawa, które 

czytam, to jest obowiązek taką czynność wykonać i taki mieć dokument.  

Mieszkanka Gminy - panie wójcie ja to sprawdzałam wtedy, kiedy było na procedurze 

wystarczy wyższe wykształcenie specjalistyczne, ale pani kierownik podejrzewam, komórki 



budownictwa tego nie ma, więc dlatego jest to korzystanie z usług zewnętrznych, a jeszcze 

są zatrudnione. Ja to sprawdzałam wtedy i to było tutaj brak oszczędności tak w gminie, bo 

żeby zatrudnić takiego pracownika, jakiego pani powiedziała, że są zatrudniani w tej 

komórce, to prawdopodobnie można by było zaoszczędzić na usługach obcych firmy 

zewnętrznej. No pan tego nie zrobił i nie da się zniekształcić tej rzeczywistości. 

Wójt Gminy - jakie rodzaje usług obcych Gmina zleca, a nie mogłaby nie zlecić, to przytoczy 

mi pani paragrafem, rozdziałem, działem nazwę zadania, żebym ja wiedział dokładnie, w 

którym, bo niestety proszę państwa, są różne rodzaje kosztów i są różne nazwy kosztów 

poszczególnych w zakresie działania gminy, czy tak samo firmy.  

Mieszkanka Gminy – panie wójcie ja tylko powiem. To nie my mieszkańcy, to nie my, wy 

radni, macie oglądać tam złotówkę, to wy macie zacząć od siebie, od urzędu gminy, a potem 

nam wypominać, a my nie domagamy się zbyt wiele, my chcemy dróg, my chcemy 

modernizacji budynków użyteczności publicznej tak i tylko o to prosimy, a czy wy się kłócicie 

tutaj czy nie, to w zasadzie nas to nie interesuje.  

Wójt Gminy – a mnie jedna rzecz też dziwi. Jedzie do pani samochód strażacki wtedy kiedy 

nie ma prądu, a co strażacy mogą pomóc pani w związku z tym, że były awarie, były wichury i 

prądu pani nie dostarczą? Takie miałem zgłoszenie od strażaków, że jeździli do pani nie wiem 

czego, prądu szukać? 

Mieszkanka Gminy - panie wójcie, to pan chciał narazić, żeby w moim gospodarstwie padło 

1000 zwierząt. Ja 3 dni czekałam, aż będzie prąd, by się podusiły. I co wtedy, pan by 

przejechał i umorzył by mi podatek i byłby pan bohaterem. Ja chciałam zapobiegać.  

Wójt Gminy – proszę panią, na takie działania, to wszyscy, którzy mają dużą towarową 

produkcję już teraz to w telewizji mówią, żeby kupić agregat prądotwórczy. 

Mieszkanka Gminy -  panie wójcie od sierpnia ubiegłego roku nie dało się kupić agregatu. 

Niech pan nie rozmywa problemu. Chodzi o budżet i o to, że pan drogę nie podpisał. Tak, 

droga w Dubiczach, Wólka SUW o tym mówimy. 

Wójt Gminy - czy mogę dokończyć? 



Mieszkanka Gminy -  a ja mogę, bo pan rozmywa temat. 

Wójt Gminy – proszę bardzo, ja usiądę chwilę. 

Przewodnicząca Rady - dobrze nie na temat. Pan wójt chciałby jeszcze dokończyć. 

Wójt Gminy - tak proszę państwa, chciałbym też, żeby dysponować takimi środkami w 

budżecie, że pomagam powiatowi i sobie stać robić na przykład 3 czy 4 drogi. To powiem 

pani więcej ja mówię, kiedy pani była radną. Niestety te nasze wszystkie drogi, które mamy 

dojazdowe czy do pani. One nie kwalifikują się na żadne dotacje, ponieważ nie spełniają 

normy, a żeby drogę robić pozyskując pieniądze, to trzeba, żeby droga miała określone 

parametry. To są drogi budowane jeszcze taką tradycją, jaka była i w tej chwili pani powiem. 

Kupuję tą masę, trzy palety zużyli i jeszcze kolejne trzy kupią. Te otwory i te dziury, proszę 

pana, oni załatają, ale ta stara asfaltowa masa ona dalej pęka i powiększają się, że tak 

powiem te ubytki.  

Przewodnicząca Rady – zgadza się panie wójcie, trzeba pomyśleć o modernizacji całościowej. 

Wójt Gminy – tak, tylko trzeba mieć dziesiątki milionów. Dziękuję. 

Mieszkanka Gminy – panie wójcie ja mam do pana pytanie, czy pan teraz publicznie 

powiedział, że do Szydłowskiej straż ma nie jechać jeżeli coś będzie się działo. Czy pan 

publicznie mi groził?  

Wójt Gminy – nie proszę panią. Ja tylko daje przykład, że pojechali wtedy, kiedy nie było 

prądu. Oni nie mają agregatu prądowego. 

Mieszkanka Gminy – czy pan mi tutaj publicznie oświadcza w imieniu straży, że straż nie 

przyjedzie do mnie jeżeli poproszę o pomoc? 

Wójt Gminy – ja nikomu nie zabronię jechać, a wręcz każe jechać czy to jest pani X, czy pani, 

czy jeszcze ktoś, jeżeli jest to związane ze zdarzeniem losowym. 

Mieszkanka Gminy – nie, w tej chwili pan mi grozi. Bardzo pięknie to widać. 

Wójt Gminy – tak? Tylko pojechali i nie wiem w czym udzielili pani pomocy, bo miałem 

informację od strażaków, że jeździli ze względu na brak prądu. Rozmawiałem z zakładem 



energetycznym, rozmawiałem z elektrykami, siedziałem na telefonach, wieczorami też, bo 

wszyscy dzwonili: „panie wójcie jak szybko będzie prąd”. I się nie dziwię proszę państwa, na 

wsi już teraz produkcja jest towarowa, a nie przyzagrodowa i niestety niedobory prądu się 

zdarzają ze względu na wichury. Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady – panie wójcie wracajmy do 2001 roku do finansów. Czy ktoś jeszcze 

chciałby zabrać w debacie udział na temat finansów 2001 roku. Czy ktoś jeszcze chciałby 

zabrać głos w sprawie debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

Wójt Gminy – proszę państwa, pani przewodnicząca daje deklarację i słowo nigdy się nie 

wycofuje. Jeszcze nikomu i do pani nie zabronię wyjechać straży. Nawet strażakom mówię 

jedziecie, to jeżeli ja nie odbieram, to proszę jechać, nieść ludziom pomoc. Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady – chwila moment, jeżeli tak można, że tak powiem ustosunkować się 

do tego, że ktoś dzwoni do straży i mówi się, jedziecie, bo wójt, że tak powiem, będzie 

wiedział o tym, że pojechali i udzielili pomocy, to ja się troszkę też z tym nie zgodzę, bo też 

miałam taki telefon, gdzie poinformowana została straż o pewnej interwencji i dostałam 

informację, że bez zgody wójta nigdzie nie pojadą także tu panie wójcie. Poproszę. 

Wójt Gminy – zgłaszają, że byli na wyjeździe. Bo przychodzą SMS’y na każdy wyjazd, na każde 

zdarzenie jest zadysponowana straż i ja proszę panią, pani powinna też wiedzieć. Mogę? 

Przewodnicząca Rady – na każde dysponowane przez straż pożarną naszą łosicką, tak? 

Wójt Gminy – mogę? Na każdy wyjazd muszą zgłosić do Państwowej Straży Pożarnej, czy to 

jest niesienie ratunku, czy to jest sprawa gospodarcza wypompowanie wody, to zgłaszają 

wyjazd do PSP, a jak zgłaszają wyjazd do PSP, to proszę panią, ja mam SMS’owe 

powiadamianie, że pojechali. Jeżeli straż Wyrzyki zapomni i nie pojedzie, a oni są poza KSRG 

to też, proszę pana coś śmiesznego?  

Przewodnicząca Rady - dlaczego pan akurat tutaj mówi o straży w Wyrzykach? 

Wójt Gminy - ponieważ straż w Wyrzykach nie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - 

Gaśniczego. Obowiązują inne procedury. Ja ich uczulam i mówię, żebyśmy mogli występować 

o środki finansowe zewnętrzne, to każdy wyjazd też tak samo zgłaszajcie, bo oni nie mają 



obowiązków, a ci to mają obowiązek proszę panią. Takie głupie rzeczy opowiadać i siedzieć 

do godziny dwunastej do północy.  

Przewodnicząca Rady - to jeżeli tak można, to ja taką dygresję poproszę, ponieważ mamy 

pana komendanta gminnego, czy chciałby się pan odnieść do tych słów?  

Komendant Gminny OSP – to może przedstawię jeszcze raz wam, jak wygląda sytuacja. Jeżeli 

jest zagrożenie życia i śmierci, ewentualnie jakieś miejscowe zagrożenie. Przykładowo 

mieszkaniec zgłasza, że coś takiego wystąpiło do CPR’u, czyli do Centralnego Powiadamiania 

Ratowniczego lub też może telefonicznie na Państwową Straż Pożarną, jeżeli zna numer, no 

to z automatu jest wysyłana i tam dyspozytor wie ile wysłać zastępów, do czego, co się dzieje 

i tak dalej. I tutaj, czy pan wójt ma jakiś wpływ, czy nie ma, tutaj nie ma nic do rzeczy, bo tu 

jest odgórnie dysponowane. Zajeżdża pierwszy zastęp. Jeżeli widzi, że są środki zbyt małe, 

prosi o zwiększenie pomocy. Zostają dosyłane kolejne jednostki, także tutaj wójt nie ingeruje 

i nie można tego zarzucić, bo to wszystko Państwowa Straż Pożarna nad tym czuwa. 

Posłuchajcie ja mówię o jednostkach, które są w gminie. Czyli przychodzi sygnał przykładowo 

tutaj u pani, jakieś jest tam zagrożenie nie ma prądu, zostaje na przykład, jeżeli wyślę, mówię 

o Państwowej Straży Pożarnej. Jeżeli on uzna, że zgłoszenie jest wiarygodne i jest zagrożenie, 

no to wysyła jednostki niezależnie od struktur samorządowych. Po prostu straż ma swoje 

procedury. Jest zagrożenie, wtedy są wysyłane jednostki do pomocy. Ale są jeszcze też 

wyjazdy gospodarcze, czyli jak trzeba coś tam komuś przykładowo pomóc. Mieliśmy teraz  

pomóc tam dla pana, który nie porusza się, jest inwalidą. No to pojechaliśmy jako wyjazd 

gospodarczy i trzeba było jakiś tam kabel podpiąć. Pojechaliśmy, pomogliśmy. To są tak 

zwane wyjazdy gospodarcze, też jest to zgłaszane do Państwowej Straży Pożarnej, ale one 

tak jakby no nie są, nie ma tam zagrożenia życia, tylko po prostu taka ludzka, życzliwa 

pomoc. Wtedy możemy się spytać pana wójta, czy jest zgoda na wyjazd i wtedy wyjeżdżamy. 

No ale takich wyjazdów jest naprawdę mało. To są jakieś sporadyczne wyjazdy. Jeżeli chodzi, 

o wyjazdy o zagrożenie życia i miejscowe zagrożenia, nad tym czuwa Państwowa Straż 

Pożarna i ona dysponuje. A opieszałość wynika z tego tytułu, że na przykład może, wiadomo 

to każdy teraz pracuje, może tam chwilę później dotrzeć do remizy. Czasami nie ma komu 

wyjechać, bo każdy pracuje także, no zdarzają się wyjazdy, że na przykład nie wyjedzie 

jednostka, ale wtedy zostaje dosłana z innego. Czyli na przykład Rudka nie wyjedzie czy 

Kornica, no to może inna jednostka zostać wysłana i z tego tytułu wychodzą opieszałości.  



Przewodnicząca Rady – dobrze, dziękuje bardzo. No właśnie, ja też chciałam o to zapytać.  

Wójt Gminy – proszę panią ja odpowiem tak jak pan Mateusz mówi. Najbliższe zdarzenie, 

które miało miejsce, nie wiem miesiąc, 3 tygodnie temu pojawił się w Wólce na drodze 

wojewódzkiej płyn hydrauliczny czy olej. Zadzwoniła Państwowa Straż, panie wójcie pomóż, 

bo to droga wojewódzka niech jadą strażacy z naszej gminy użyje tego środka do 

neutralizacji. Powiedziałem tak i zaraz za tydzień 1,5 kupiłem nowe worki, żeby uzupełnić 

zapasy. Oczywiście ja mam obowiązek, proszę państwa utrzymać w stanie przejezdnym drogi 

publiczne, gminne, ale droga wojewódzka należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Za czym 

oni się zbiorą, przyjadą usunąć awarię będzie trwało 2 czy 3 dni, bo placówki, które obsługują 

tę drogę, to się mieszczą w Siedlcach i Węgrowie. Oczywiście zgodziłem się, niech jadą zużyją 

pół worka tego sorbentu i też tą drogę przywrócą do stanu użytkowania. Dziękuję. 

Mieszkanka Gminy – mam pytanie do pana komendanta, czy każdy wyjazd gospodarczy 

wymaga zgody wójta?  

Komendant Gminny OSP - ciężko mi tak odpowiedzieć jednoznacznie. Myślę, że tak wymaga 

zgody, ale jeżeli zagrożenie jakieś występuje, to nie zgłaszamy się do wójta, tylko zgłaszamy 

się do Państwowej Straży Pożarnej i tam jest poruszany ten temat. Jeżeli oni uznają, że 

akurat wymaga to interwencji, przeważnie tak wychodzi, że interwencja zostaje podjęta, 

bardzo rzadko jeżeli odmówią, bo ktoś jakiś tam jest powód, gdzie nie ma zagrożenia, wtedy 

z automatu wysyłają straż, a my tu mówimy o wyjazdach gospodarczy. Jeżeli trzeba pomóc, 

jedziemy, pomagamy.  

Przewodnicząca Rady - dziękuję za odpowiedź i wracamy do budżetu. 

Wójt Gminy – mogę pani przewodnicząca, uzupełnię tylko. Strażacy zgłaszają wyjazdy 

gospodarcze, ja nawet przeglądam te raporty i karty pracy i też pytam czasami strażaków, 

gdzie to było, co było, ile trwało i kto pojechał. 

Przewodnicząca Rady - dziękuję panie wójcie, że pan tak analizuje wszystkie wyjazdy. Panie 

wójcie, wracamy do meritum. 

Wójt Gminy – ja zatwierdzam co miesiąc karty pracy wszystkich samochodów, które 

posiadamy na terenie gminy czy przy jednostkach podległych, czy z gminy.  



Mieszkaniec Gminy – pani przewodnicząca jedno pytanie do drogi i dziur w asfalcie, jak pani 

tu zgłaszała. Pani Ewa tak? Czy znalazł pan te 16 ton asfaltu, które ukradła poprzednia 

księgowa? Można było załatwiać dziur, przecież pan o tym mówił.  

Wójt Gminy – proszę pana ja tylko informuję, że była taka nieprawidłowość w finansach 

gminy. Oczywiście też proszę pana grupa to zrobiła z poślizgiem cztero czy pięcio letnim, 

rozpisali to na drogi w tym roku, kiedy ten fakt wyszedł na jaw. Ja muszę zdjąć z magazynu 

proszę państwa, jeżeli państwo wiecie, co to są finanse. Ale proszę pana ja panu 

odpowiadałem wtedy. Nie ma na magazynie tej ilości, bo jak jestem na magazynie, to w 

sierpniu czy we wrześniu już nie ma żadnej palety z workami. Jeżeli gdzieś zostanie to może 

10-15 worków na uboczu. Dziękuję. 

Przewodnicząca Rady – dziękuję panie wójcie za tą informację jak wrzucanie. Panie wójcie, ja 

się chciałabym odnieść do 2021 roku. Czy ktoś z Państwa z radnych jeszcze chciałby zabrać 

głos w sprawie finansów 2021 roku? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję na temat budżetu 2021 

roku i nie tylko, bo i przyszłego i przeszłego i przejdziemy do kolejnego punktu sesji.  

7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy 

Stara Kornica oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stara Kornica za 2021 r. 

Przewodnicząca Rady – przeczytam projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LI/308/2022 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy 

Stara Kornica oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stara Kornica za 2021 r. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady – czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania odnośnie tej uchwały? 

Jeżeli nie to przejdziemy do przegłosowania uchwały w treści którą odczytałam. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składy Rady: 8 

głosami „za”, 6 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr 



LI/308/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Gminy Stara Kornica oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Stara Kornica za 2021 r. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady - uchwała została podjęta większością głosów. I przejdziemy do 

kolejnego punktu. 

8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2021 r.  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LII/309/2022 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2021 r.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składy Rady: 7 

głosami „za”, 7 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, nie została rozstrzygnięta 

uchwała Nr LII/309/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.  

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady - uchwała zostaje nierozstrzygnięta, tym samym absolutorium nie 

zostaje udzielone, tak? Czyli uchwała zostaje nierozstrzygnięta i nie przechodzi dalej. Proszę 

pana Janczuka, aby zabrał głos.  

Radny Ignacy Janczuk – tu chodzi o to, że w sentencji jest udzielenia absolutorium, w 

sentencji, zapisie. Czyli udzielenia nie ma? 

Przewodnicząca Rady – tak, nie ma udzielenia. 



Radny Ignacy Janczuk – ja wiem, że prawo jest tak niedoskonałe, że można je naginać, ale tu 

sentencja mówi o wszystkim. Załóżmy tak: „czy zostało udzielone?” no nie zostało. 

Przewodnicząca Rady – jeżeli można to poproszę mikrofon dla pana mecenasa. 

Mecenas Jacek Korbas – 28a uchwały o samorządzie gminnym wskazuje jako większość 

głosów konieczną dla przyjęcia uchwały jako bezwzględną większość głosów ustawowego 

składu rady, czyli 8 głosów. Te głosy nie zostały uzyskane i trzeba żeby podjąć to, należałoby 

podjąć projekt uchwały przeciwny czego się nie robi, bo przepisy tej procedury nie 

przewidują. Pytanie czy gdyby projekt był skonstruowany inaczej, czego się nie robi z uwagi 

na fakt, że rada gminy jest związana treścią wniosku Komisji Rewizyjnej, to pytanie czy 

wówczas uzyskałaby ustawową, czy byłyby jakieś głosy wstrzymujące się. Nie da się określić 

jaka jest decyzja rady, stąd sprawa pozostaje nierozstrzygnięta, aczkolwiek absolutorium nie 

zostało udzielone. 

Przewodnicząca Rady – czyli uchwała zostaje po prostu nie podjęta. Absolutorium panu 

wójtowi za 2021 rok jest nieudzielone. 

7.Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Stara Kornica, 

2) przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Stara Kornica  

na lata 2022-2025”, 

3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2022 - 

2036, 

4) zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

1) zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Stara Kornica 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LII/309/2022 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Stara Kornica. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

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

LII/309/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w 

Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Kornica. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

2) przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Stara Kornica  

na lata 2022-2025” 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LII/310/2022 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla 

Gminy Stara Kornica  

na lata 2022-2025”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy wyjaśnił na czym polega i co zawiera „Gminny Programu Opieki nad zabytkami 

dla Gminy Stara Kornica  

na lata 2022-2025”. 

Następnie trwała dyskusja. W dyskusji udział wzięli: Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

„Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk, Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura, Wójt 

Gminy Kazimierz Hawryluk. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

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

LII/310/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia 

„Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Stara Kornica na lata 2022-2025”. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 



3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2022 - 2036 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LII/311/2022 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara 

Kornica na lata 2022 – 2036. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Ignacy Janczuk opuścił obrady sesji.  

Skarbnik Gminy przedstawiła objaśnienia do uchwały nr LII/312/2022 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2022. Następnie 

przedstawiła objaśnienia do uchwały nr LII/311/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 

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

lata 2022 – 2036. 

Następnie trwała dyskusja. W dyskusji udział wzięli: Radny Piotr Kiryluk, Wójt Gminy 

Kazimierz Hawryluk, Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura, Skarbnik Gminy Małgorzata 

Patralska, Zastępca Wójta Gminy Łukasz Wiesner, Adwokat Jacek Korbas. 

Przewodnicząca Rady zapytała wójta, czy wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do budżetu 

gminy oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej? 

Wójt Gminy odpowiedział, że wyraża zgodę. 

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 

LII/311/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w 

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

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

4)  zmian w budżecie gminy na rok 2022 



Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LII/312/2022 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 28 lipca 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 

LII/312/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2022. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poprosiła mecenasa o wyjaśnienia odnośnie procedowania skargi 

Prokuratora.  

Adwokat Jacek Korbas powiedział, że skutkiem braku przekazania uchwały jest wymierzenie 

organowi kary grzywny na rzecz skarbu państwa.   

Punkt 8. Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca Rady odczytała Interpelację z dnia 13 lipca 2022 r. Pani Zofii Szpura. 

Interpelacja stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że nie otrzymała żadnych odpowiedzi na interpelację. 

Następnie zapytała mecenasa, czy jest przepis prawny mówiący o nieprzekazaniu przez wójta 

pism skierowanych do konkretnych osób? Czy wójt może trzymać pismo, które wpłynęło na 

dziennik Urzędu Gminy i kierowane jest do konkretnej osoby? 

Radny Dariusz Stepczuk opuścił obrady sesji. 

Adwokat Jacek Korbas powiedział, że powinno być przekazane.  



Przewodnicząca Rady powiedziała, że nie tylko nie dostała na tą interpelacje odpowiedzi, ale 

również na poprzednie, które zostały złożone. Następnie poprosiła o odpowiedź na wszystkie 

interpelacje. 

Radny Piotr Kiryluk zapytał Przewodniczącej Rady, czy otrzymała pismo, które zostało 

skierowane do niej? 

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że nie otrzymała takiego pisma.  

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że złożył pismo 18 lipca 2022 r. do Przewodniczącej Rady 

Gminy. Zapytał wójta gdzie jest to pismo? 

Wójt Gminy powiedział, że pismo poszło bezpośrednio do pracownika, żeby przygotował 

wszystkie dane. Jeżeli było złożone na sekretariat i było do Pani Przewodniczącej to błąd 

zrobiłem, bo dałem do przygotowania odpowiedzi pracownikowi merytorycznemu.   

Radny Piotr Kiryluk odczytał powyższe pismo.  

Pismo stanowi załącznik do protokoły.  

Punkt 10. Sprawy różne i wolne wnioski 

Radny Stanisław Maciejuk opuścił obrady sesji.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że niedobrze się dzieje, że wójt nie rozmawia z radą. 

Zapytała Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czy zostały przekazane pisma odnośnie 

kontroli? 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że zostały przekazane. 

Przewodnicząca Rady odczytała wnioski z 11 maja 2022 r. skierowane do Komisji Rewizyjnej  

w sprawie kontroli. 

Wnioski stanowią załączniki do protokołu.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Komisja Rewizyjna jest po to, żeby kontrolować.  



Sołtys wsi Wygnanki powiedziała, że dalej ciągnie się sprawa odnośnie pieniędzy sołeckich, 

które w tamtym roku przepadły. W tym roku chyba też przepadną. Wycofał się pan, który 

miał robić tą drogę i powiedział, że nie chce współpracować z gminą, ma dosyć szarpania się. 

Znaleźliśmy drugiego wykonawcę, który się zgodził. Wczoraj do mnie zadzwonił i powiedział, 

że oferty cały czas są negatywne rozpatrzone. Pierwsza wersja była taka, że po co wydawać 

pieniądze, możemy tylko kupić tłuczeń, a wójt ma ludzi którzy nam to zrobią. Uruchomiłam 

ludzi, którzy mi pomogli i podjęliśmy decyzję, że dziękujemy dla pana wójta, bo zrobimy to 

sami za takie pieniądze, które nam się należą. Powiedziała, że tylko chce żeby wójt zgodził się 

na to wykonanie. Ta droga nie będzie taka jak my byśmy chcieli, ale niech te pieniądze nam 

nie przepadną.  

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska powiedział, że działanie wójta 

zniechęca przedsiębiorców miejscowych, którzy mogliby przy okazji zarobić, ale też 

odprowadzić podatki w tej gminie. To jest działanie dla niektórych sołectw do zniechęcania 

przedsiębiorców, którzy mogliby coś wykonać. W Wólce działo się to samo, szczegółowe 

kontrole wójta i pani kierownik od budownictwa. Następnie odniósł się do wypowiedzi 

Radnego Piotra Kiryluka w sprawie Radnych Gminy Stara Kornica oraz do Raportu za 2021 r. 

Gminy Stara Kornica. 

Radny Krzysztof Gawłowski oraz Radny Jacek Kulesza opuścili obrady sesji.  

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska zapytał wójta co z drzewami w 

Wólce Nosowskiej? 

Wójt Gminy powiedział, że sytuacja była ostatnio komentowana na sesji i jeżeli strażacy mają 

ochotę i mogą, to jest zgoda, żeby te drzewa usunąć.   

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska zapytał wójta czy może to 

załatwić?  

Wójt Gminy powiedział, że był pan na zebraniu i rozmawiał ze strażakami. Stare Szpaki 

deklarowały, że to zrobią. 



Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska powiedział, że nie był na 

zebraniu ze strażakami. Decyzję odnośnie usunięcia drzewa wydał konserwator konkretnie 

do kogo? 

Wójt Gminy powiedział, że w tej chwili decyzja jest wydana na gminę i gmina będzie to 

wycinała.  

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska powiedział, że ani sołtys ani on 

tych drzew nie będą wycinać. Nie mamy żadnych kompetencja aby rozmawiać ze strażakami. 

Jest to wójta zadanie. Prosimy wójta, żeby to zorganizował jak najszybciej. Następnie zapytał 

o podanie, które zostało złożone na lokal w lutym tego roku. Komisja Skarg i Wniosków, 

która się tym zajmowała podjęła decyzję, przyznała nam ten lokal, opnie wydała pozytywną, 

ale wójt ma tą opinie gdzieś. Wójt nie wydaje nam kluczy do lokalu, a chcielibyśmy tam 

zrobić porządek. Poprosił Przewodniczącą o wypowiedzenie się. 

Wójt Gminy powiedział, że informacja była. Przedstawiliśmy dokumenty, do dzisiaj nie mam 

podpisanej przez wnioskodawcę, dlatego temat nie jest załatwiony.  

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska zapytał co jest niepodpisane? 

Wójt Gminy odpowiedział, że tak jak został przedstawiony projekt umowy do podpisania, 

pan się nie zgadza z tymi zapisami, odmawia pan podpisania.  

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska powiedział, że wójt przedstawił 

projekt. Rada Gminy na mój wniosek stwierdziła, że jeden z zapisów jest nieprawidłowy i ten 

zapis należałoby poprawić. Nie chce pan go poprawić, dlatego umowa nie jest podpisana. Nie 

stoi to nie przeszkodzie, żeby przekazać nam klucze, abyśmy mogli tam zrobić porządek.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że jeżeli chodzi o przygotowanie tej umowy, to tak jak 

rozmawiałam z pracownikiem, ta umowa zostaje wstrzymana przez pana wójta. Dodała, że 

nie dziwi się że została wstrzymana, bo na dzisiejszej sesji otrzymali informację, że wójt ma 

zamysł, aby tam ulokować uchodźców.    

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska powiedział, że w marcu 

zwróciliśmy się do wójta, że możemy jako organizacja zając się jedną rodziną i ten lokal 



przygotujemy. Pan wójt odpowiedział, że nie przewiduje takiej możliwości, żeby to 

udostępnić rodzinie. Nadmienił, że przyjeżdża na każdą sesje z tym samym problemem, gdzie 

można go było rozwiązać. Wójt pisze w Raporcie o stanie gminy jak to ładnie gmina 

współpracuje ze stowarzyszeniami, z organizacjami. Nie mam żadnej współpracy z 

organizacjami w Gminie Stara Kornica. Pan nie ogłosił żadnego konkursu ofert mimo, że były 

przeznaczone pieniądze.  

Przewodnicząca Rady nadmieniła, że do organizacji pozarządowych również należą 

Ochotnicze Straże Pożarne. Współpraca, która jest zawarta w raporcie z organizacjami 

pozarządowymi w dużej mierze jest uwzględniona dotacja na straż, jedno koło gospodyń 

wiejskich uzyskało dotację na zakup namiotu. Nie wszystkie koła gospodyń są zarejestrowane 

i nie mogą w pełni korzystać z publicznych pieniędzy.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach podziękowała Radnemu Piotrowi 

Kirylukowi za użyczenie transportu w celu przewiezienia makulatury. Następnie poprosiła o 

pomoc, ponieważ zalewa sale gimnastyczną. 6 lipca telefonowałam do gminy gdyż mocne 

było to zalewanie. Dodała, że konsultowała się z osobą, która robi dachy. Trzeba wymienić 

poszycie dachu, gdyż dach jest założony nieprawidłowo. Dach był remontowany, ale dalej 

przecieka. 

Wójt Gminy powiedział, że zostały prace wykonane i nie cieknie. Była rozmowa o tym, 

ponieważ takie czynności były robione, kładło się folie która przylega. Powiedział, że zna ten 

temat i będzie rozmawiał z panem  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach powiedziała, że pan                 wycenił to na 

60.000,00 zł, ale miałby tylko czas w styczniu.  

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że zwrócił 

się do wójta o przygotowanie materiałów na posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Zapytał co w 

sytuacji kiedy wójt odmawia przygotowania dokumentów i udostępnienia sali i komisja nie 

może się odbyć? 

Adwokat Jacek Korbas powiedział, że przygotuje opinie na ten temat.  

Radny Mateusz Jóźwiuk zapytał wójta jak zostanie rozwiązany problem dachu w szkole? 



Wójt Gminy powiedział, że jak to zrobić w trybie pilnym. Inwestycje są, umowy są podpisane. 

Były przecieki i tak jak mówi pani dyrektor one się nasiliły. Dodał, że rozmawiał z panem  

                       że on to miejscowo zabezpieczy. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach dodała, że rozmawiała wczoraj z Panem  

                       i on powiedział, że nie będzie tego lepił. 

Punkt 11. Zamknięcie obrad sesji 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie ….. Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła LII sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

Protokołowała: Marzena Gromysz 

Przewodniczyła: Zofia Szpura 


