
PROTOKÓŁ Nr LIII/2022  

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Stara Kornica  

odbytej w dniu 17 sierpnia 2022 r. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI 

Data rozpoczęcia 17.08.2022 r. 

Godzina rozpoczęcia 15:00 

Godzina zakończenia 17:37 

Miejsce Sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica 

Przewodniczący obrad Zofia Szpura – Przewodnicząca Rady Gminy Stara Kornica 

Liczba radnych 15 

Liczba obecnych radnych 15 

Goście Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura otworzyła LIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy 

Stara Kornica w dniu 17 sierpnia 2022 r. Powitała przybyłych radnych, Wójta Gminy 

Kazimierza Hawryluka, Zastępcę Wójta Gminy Łukasza Wiesnera.  

  



Punkt 2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w obradach uczestniczą wszyscy Radni.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu. 

2) przedstawienie porządku obrad  

1. Otwarcie. 

2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum, 

2) przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę nr XXXIV/217/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 3 lutego 

2021 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja 

oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica”, 

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

3) zmian w budżecie gminy na rok 2022.  

4. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zmienić porządek obrad? 

Radny Mateusz Leszczyński poprosił o dodanie punktu: Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o wprowadzenie w punkcie: 

4. Wolne wnioski i zapytania. 

5. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad w zmienionej formie: 



1. Otwarcie. 

2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum, 

2) przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę nr XXXIV/217/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 3 lutego 

2021 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja 

oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica”, 

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

3) zmian w budżecie gminy na rok 2022.  

4. Wolne wnioski i zapytania. 

5. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za wprowadzeniem zmian w porządku obrad, kto jest 

przeciw, kto się wstrzymał? 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

obecności 15 radnych biorących udział w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 

głos „wstrzymujący się”.  

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmieniająca uchwałę nr XXXIV/217/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 3 

lutego 2021 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu 



Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. 

„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica”, 

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 

2022 – 2036, 

3) zmian w budżecie gminy na rok 2022.  

1) zmieniająca uchwałę nr XXXIV/217/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 3 lutego 

2021 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja 

oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica” 

Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetu, Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej  o zaopiniowanie tych uchwały. Następnie odczytała paragraf 61 Statutu 

Gminy Stara Kornica. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy również opiniowanie 

projektów uchwał na wniosek Rady lub Przewodniczącego. Dodała, że prosiła o 

zaopiniowanie uchwał.  

Wójt Gminy powiedział, że były informacje. Sesja nadzwyczajna nie musi być poprzedzona 

posiedzeniem Komisji Budżetu. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że dzisiejsze posiedzenie jest dość zawiłą procedurą 

przyjęte. Wszyscy radni wiedzą na czym to polega. Są duże zmiany budżetowe i nie są to 

zmiany tylko tego roku ale również lat kolejnych i powinny one zostać zaopiniowane przez 

komisje zgodnie z prawem. Poprosiła o wyjaśnienia do uchwały zmieniającej uchwałę nr 

XXXIV/217/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie: zaciągnięcia 

pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica”. 

Wójt Gminy powiedział, że sesja jest zwołana na wniosek wójta ponieważ są to rzeczy i  

zadania, na które gmina ma zawarte umowy od jakiegoś czasu. Uchwała LIII/313/2022 ona 

była identycznie podejmowana wcześniej jak wprowadzaliśmy do budżetu oświetlenie, tylko 

wówczas były lata 2021, 2022. Ze względu na przesuniecie w czasie przesuwany te zapisy na 

2022 i 2023. Jak dokumenty zostaną sprawdzone to poprosimy RIO o opinię, ponieważ jest 



potrzebna, żeby to zadanie: „Modernizacja oświetlenia w gminie” można było realizować. 

Wymiana lamp jest zaplanowana w Kornicy, Kiełbaski, Wygnanki, Kobylany, Rudka, Wyrzyki, 

Popławy, Szpaki, Walim, Dubicze, Zalesie, Koszelówka, Wólka. Na wniosek wójta panie to 

przygotowały, zmieniając i wprowadzając te kwoty tak jak Państwo widzicie w paragrafie 1 

punkt 2. Kwoty praktycznie się nie zmieniają, bo taka sama jest podstawa, tylko zmieniamy 

okres czasowy.  

Następnie trwała dyskusja w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/217/2021 Rady 

Gminy Stara Kornica z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. 

„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica”. 

W dyskusji udział wzięli: Radny Ignacy Janczuk, Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk, Radny Piotr 

Kiryluk, Radny Mateusz Leszczyński, Przewodnicząca Rady Zofia Szpura, Radny Maciej 

Golwiej. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przerwę. 

PRZERWA 

PO PRZERWIE 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady sesji. Następnie poprosiła wójta o odpowiedź czy zna 

wszystkie koszty, które zostały poniesione do tej pory? 

Wójt Gminy powiedział, że nie ma takiej informacji i w tej chwili nie jest w stanie dotrzeć do 

dokumentów jakie były poniesione koszty na opracowanie dokumentów wymaganych przy 

tym programie działania.  

W dalszej części dyskusji udział wzięli: Radny Ignacy Janczuk, Wójt Gminy Kazimierz 

Hawryluk, Przewodnicząca Rady Zofia Szpura, Radny Mateusz Leszczyński. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LIII/313/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/217/2021 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 



Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia 

zewnętrznego w Gminie Stara Kornica”. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady zapytała kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się 

wstrzymał? 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

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

14 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 

LIII/313/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 17 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 

XXXIV/217/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie: zaciągnięcia 

pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica”. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

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

Przewodnicząca Rady poprosiła wójta o przedstawienie uzasadnienia do powyższej uchwały.  

Wójt Gminy przedstawił uzasadnienie do uchwały nr LIII/314/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara 

Kornica na lata 2022 – 2036. 

Następnie trwała dyskusja odnośnie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2022 – 2036. 

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

Hawryluk. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LIII/314/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara 

Kornica na lata 2022 – 2036. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



Przewodnicząca Rady zapytała kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się 

wstrzymał? 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

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

14 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 

LIII/314/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w 

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

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) zmian w budżecie gminy na rok 2022 

Przewodnicząca Rady poprosiła wójta o wyjaśnienia.  

Wójt Gminy przedstawił uzasadnienie do uchwały nr LIII/315/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2022. 

Następnie trwała dyskusja odnośnie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2022. 

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

Hawryluk, Radny Piotr Kiryluk, Zastępca Wójta Gminy Łukasz Wiesner, Radny Ignacy Janczuk, 

Radny Mateusz Jóźwiuk. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LIII/315/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady zapytała kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się 

wstrzymał? 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

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

13 głosów „za”, 2 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 



LIII/315/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2022. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 4. Wolne wnioski i zapytania. 

Radny Dariusz Stepczuk opuścił obrady sesji.  

Wójt Gminy powiedział, że na drogę w Wyrzykach ponieważ termin składania ofert upłynął, 

wpłynęły trzy oferty.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała została podjęta, czyli w najbliższych siedmiu 

dniach będzie wójt informował o otwarciu ofert.  

Wójt Gminy powiedział, że stanie się to szybciej ponieważ termin składania ofert minął 2-3 

dni temu. 

Radny Stanisław Maciejuk opuścił obrady sesji.  

Radny Mateusz Leszczyński zapytał wójta dlaczego robi problemy z wykonaniem funduszu 

sołeckiego? Jeden pan zrezygnował, drugi składa czwarty raz poprawiony wniosek do gminy.  

Wójt Gminy powiedział, że było spotkanie rady sołeckiej z pracownikiem, ustalono jakie 

rzeczy są. Była też rozmowa ze skarbnik która powiedziała, że nie zatwierdzi wydatku 

powyżej 18.000,00 zł. Wpłynęła  oferta na przebudowę, czy utwardzenie drogi i wydałem 

polecenie, jedną wprowadzi poprawkę i jutro podpiszę tą umowę na realizacje tej drogi.  

Radny Mateusz Leszczyński zapytał wójta dlaczego nie dołoży tych 6.000,00 zł, gdzie rada 

była zgodna. 

Wójt Gminy powiedział, że wpłynęły zapytania, zostało to skierowane do skarbnik. Nie wiem 

czy rada sołecka rozmawiała ze skarbnik, ja nie znam na bieżąco zdolności budżetowej. 

Poprosiłem skarbnik czy na tą inwestycję jakie ma środki zadysponowane, jaką kwotę 

będziemy wydawać.  Pracownik otrzymał informację, że zapisana w budżecie jest kwota 

wynikająca z wartości funduszu sołeckiego przyznana na rok 2022.   



Radny Mateusz Leszczyński zapytał dlaczego nie jest realizowany i dlaczego w innych 

sołectwach można, a u nas nie?  

Radny Piotr Pieczyński oraz Radny Tadeusz Ilczuk opuścili obrady sesji.  

Wójt Gminy powiedział, aby zapoznać się ze wzorem oferty i umowy. Jest to prosty 

dokument, w którym jest napisane, tak jak jest to nazwane w uchwale przyjętej przez 

mieszkańców na zebraniu sołeckim.  

Radny Mateusz Leszczyński powiedział, że skoro jutro wójt podpisze umowę to możemy 

dzwonić do wykonawcy, skoro jutro będzie wykonawca w gminie, że może wchodzić na 

budowę.  

Wójt Gminy powiedział, że osoba która złożyła ofertę ma przyjechać jutro i dokonać małej 

technicznej zmiany. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że też rozmawiała odnośnie realizacji tego funduszu z 

panią sołtys i z mieszkanką i one chciały dojść do porozumienia z panią, która zajmuje się 

realizacją funduszu sołeckiego. Za tą kwotę tej drogi nie zrobimy. Zapytała wójta czy fundusz 

sołecki będzie w Wygnankach realizowany?  

Wójt Gminy powiedział, że jest rozbieżność w nazwie zadania. Ten pan ma przyjechać i 

dopisze, że będzie to kruszywo – gruzobeton czy tłuczeń.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że mieszkańcy osiedla zgłaszali co z wnioskiem o drogę, 

bo poszło pismo w sprawie wyjaśnienia odnośnie drogi. Zapytała czy nie można tam postawić 

znaku, że jest to osiedle i że odpowiednia prędkość obowiązuje na osiedlu, na wszystkich 

drogach,  nie tylko na głównej oraz kwestia wyjaśnienia pierwszeństwa przejazdu na tych 

drogach.  

Wójt Gminy poprosił przewodniczącą, aby napisała jakiego rodzaju oznaczenia chciałaby aby 

wprowadzić na drodze głównej czy bocznej. 

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że nasunęła mu się myśl, że po rozliczeniu dożynek zostanie 

nam 70.000,00 zł. Wnioskował, aby te środki przeznaczyć na załatanie dachu nad salą 

gimnastyczną w szkole w Szpakach. Poprosił radnych, aby się pochylili nad tą sprawą. Zapytał 



wójta odnośnie dofinansowania w kwocie 10.000,00 zł do elewacji w Nowej Kornicy, to jest z 

MIAS-u, jak załatwia się takie środki i jaka jest procedura?  

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli chodzi o środki z MIAS-u, to wnioskodawcą jest wójt. Było 

to ustalane z pracownikami i z poszczególnymi sołectwami i było składane. Do tej pory było 

tak, że nie można było drugi raz składać na to samo sołectwo.   

Radny Piotr Kiryluk zapytał czy Dubicze mogą się ubiegać? 

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli nie składały w ostatnich czterech latach to oczywiście, że 

tak.  

Radny Piotr Kiryluk zapytał jaka jest procedura w gminie? 

Wójt Gminy powiedział, że trzeba podać jaki wniosek, nazwę zadania.  

Radny Piotr Kiryluk zapytał jaki jest termin? 

Wójt Gminy powiedział, że wszystkie projekty które są, bo czekam na podpisanie umów 

raczej są ogłaszane w pierwszym kwartale lub w pierwszym półroczu.   

Radny Ignacy Janczuk zapytał wójta kiedy usunie suche drzewa na swoim terenie przy placu 

zabaw w Wólce Nosowskiej? 

Wójt Gminy powiedział, że jak będzie miał środki i znajdzie firmę. Straż pożarna, która się 

zgłaszała, że może wyciąć nie podjęła tego tematu.  

Radny Mateusz Leszczyński powiedział, że droga na Kolonii w Kiełbaskach miała być 

połatana, dziury są do kolan. 

Wójt Gminy powiedział, że wie, bo jeździł i oglądał. W piątek pracownicy będą naprawiali 

drogę na Kolonii Kiełbaski.   

Radny Mateusz Leszczyński zapytał, czy można w przyszłym roku zgłosić tą drogę do jakiegoś 

projektu unijnego, nawet do Polskiego Ładu żeby ją naprawić? 

Wójt Gminy powiedział, że podawał 15 -16 dróg, które co roku wymagają naprawy. Jeżeli 

będą możliwości i droga będzie spełniała parametry to oczywiście się pochylę.  



Punkt 5. Zamknięcie obrad sesji 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie  17:37 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła LIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

Protokołowała: Marzena Gromysz 

Przewodniczyła: Zofia Szpura 


