
PROTOKÓŁ Nr LV/2022  

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Stara Kornica  

odbytej w dniu 12 września 2022 r. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI 

Data rozpoczęcia 12.09.2022 r. 

Godzina rozpoczęcia 10:00 

Godzina zakończenia 11:03 

Miejsce Sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica 

Przewodniczący obrad Zofia Szpura – Przewodnicząca Rady Gminy Stara Kornica 

Liczba radnych 15 

Liczba obecnych radnych 8 

Nieobecni radni 

Maciej Chraszcz 

Maciej Golwiej 

Ignacy Janczuk 

Mateusz Jóźwiuk 

Piotr Kiryluk 

Jacek Kulesza 

Stanisław Maciejuk 

Goście 
Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica 

Małgorzata Patralska – Skarbnik Gminy 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura otworzyła LV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Stara 

Kornica w dniu 12 września 2022 r. Powitała przybyłych radnych, wójta gminy oraz skarbnik 

gminy. 

  



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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchylenia uchwały nr LIII/313/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 17 sierpnia 2022 

r. 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”, 

2) uchylenia uchwały nr LIII/314/2022 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 17 sierpnia   

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

lata 2022 – 2036, 

3) uchylenia uchwały nr LIII/315/2022 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 17 sierpnia  

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

4) zmiany uchwały 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”, 

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

6) zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

4. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady zapytała wójta, czy chciałby wprowadzić inny porządek obrad? Czy 

ktoś z radnych chciałby zmienić porządek obrad? 



Wójt Gminy powiedział, że nie wyraża zgody na rozszerzenie porządku, ponieważ on jest 

tylko przygotowany na sprawy, które są zgłoszone prze wójta na sesję nadzwyczajną. 

Regionalna Izba Obrachunkowa 29 sierpnia przysłała dokument, że trzeba dokonać zmian w 

uchwałach, które były podjęte. Będąc na spotkaniu z RIO ustaliłem, że nie będziemy zmieniać 

poszczególnych zapisów, tylko uchylimy uchwałę i przyjmiemy prawidłową. Informowałem 

radnych, były wysyłane materiały. Zakres rzeczowy zmian w WPF i w budżecie jest ten o 

który wnioskowałem już w sierpniu.  

Skarbnik Gminy powiedziała, że zakres został rozszerzony jeżeli chodzi o termomodernizację, 

jeżeli chodzi o inwestora nadzoru i o 2.700.000,00 zł różnica z przetargu. 

Wójt Gminy nadmienił, że mówił o zadaniach rzeczowych. Wartości, które mieliśmy 17 

sierpnia one były na podstawie kosztorysu inwestorskiego, a teraz mamy otwarte oferty i 

zostało to zwiększone o kwoty wynikające  z ofert.  

Skarbnik Gminy dodała, że o kwoty wynikające z ofert plus inspektora nadzoru, jeżeli chodzi 

o termomodernizację to w wysokości 3% wartości zadania. Przebudowa i modernizacja drogi 

gminnej nr 200620W w miejscowości Wyrzyki wraz z nadzorem inwestorski. Wartość zadania 

jest 900.000,00 zł łącznie z nadzorem inwestorskim. Jeżeli chodzi o Termomodernizację 

budynków ZPPO wraz z nadzorem inwestorskim 8.120.000,00 zł wartość zadania, łącznie z 

kosztami inspektora nadzoru i wartością robót z najniższej oferty złożonej do przetargu.  

Przewodnicząca Rady poprosiła o wpisanie wniosku radnego: Wolne wnioski i zapytania.    

Wójt Gminy powiedział, że nie wyraża zgody.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że rozumie, ale zgodnie z ustawą o samorządzie to radni 

mogą zmienić porządek obrad. Poprosiła o wpisanie w punkcie 3 Wolne wnioski i zapytania. 

Wójt Gminy powiedział, że sesja nadzwyczajna odbywa się według porządku zgłoszonego 

przez wójta. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez 

przewodniczącą w miarę  potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Do zawiadomieniu o 

zwołaniu sesji załącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Nadmieniła, że porządek 



obrad podpisała ze zmianami. Uważa, że powinniśmy dołożyć porządek obrad z dołączeniem 

punktu wolne wnioski i zapytania oraz dyskusji nad uchwałami i taki został podpisany. Pan 

wójt nie wyraził na to zgody, porządek obrad jest w takiej formie w jakiej przeczytałam. 

Paragraf 20.1a mówi, iż rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. 1b Obrady rady gminy są 

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z 

obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i  na stronie internetowej gminy 

oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego 

składu rady gminy, przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesje na dzień przypadający w 

ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać 

wymogi określone w ust.1 w zdaniu drugim. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się 

porządek obrad  wraz z projektami uchwał. Do zmian w porządku obrad sesji zwoływanej w 

trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 1a, z tym że dodatkowo wymagana jest 

zgoda wnioskodawcy. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy obowiązany jest 

wprowadzić do porządku obrad na najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały jeżeli wpłynął 

on do rady gminy co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem. Zapytała wójta, czy nie wyraża 

zgodny na wprowadzenie tego punktu? Poprosiła radnych o przegłosowanie. Jeżeli nie 

wyrazicie zgody, nie będziemy wkładać wolnych wniosków i zapytań radnych. Poprosiła o 

przegłosowanie rozszerzonego porządku obrad.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

obecności 8 radnych biorących udział w głosowaniu: 3 głosy „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 

głosów „wstrzymujących się”. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obraz zostaje taki jak przedstawił wójt. 

Podziękowała radnym, że kolejne wnioski budżetowe będą nierozstrzygnięte. Następnie 

odczytała ponownie porządek obrad: 

  



1. Otwarcie. 

2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum, 

2) przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchylenia uchwały nr LIII/313/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 17 sierpnia 2022 

r. 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”, 

2) uchylenia uchwały nr LIII/314/2022 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 17 sierpnia   

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

lata 2022 – 2036, 

3) uchylenia uchwały nr LIII/315/2022 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 17 sierpnia  

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

4) zmiany uchwały 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”, 

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

6) zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

4. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady zapytała kto jest za porządkiem obrad? 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

obecności 8 radnych biorących udział w głosowaniu: 5 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 0 

głosów „wstrzymujących się”. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad większością głosów został 

przegłosowany.  



Wójt Gminy powiedział, że zaproponował aby sesja odbyła się 7, pani przewodnicząca nie 

zgodziła się i przesunęła na 13. Napisała, że wnioskuje aby odbyła się 13, jest to w terminie 

zgodnym jak mówi przepis, że ma się odbyć nie 7 dnia, tylko do 7 dni. Była pani skarbnik w 

środę, poprosiłem aby odbyła się sesja w czwartek. Odmówiła potwierdzenia sesji na 

czwartek, gdzie dokumenty były już uzgodnione. W związku z tym, że przewodnicząca 

odmówiła aby sesja odbyła się w czwartek, to zaproponowałem dzień dzisiejszy, ponieważ 

jak dzwoniłem do pani kolegiant  mówiąc, że niestety ale sesja nie odbędzie się tak jak 

sugerowała, to była bardzo zdziwiona, ale zaakceptowała tą sesję, żeby odbyła się w dniu 

dzisiejszym. Moja prośba do pani przewodniczącej jest taka, aby podpisać dzisiaj uchwały. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w środę rozmawiała z panem wójtem. Wszystkie 

uchwały, które dzisiaj podejmujemy są to uchwały z sesji nadzwyczajnej, o które prosiłam 

żeby przeszły przez komisję, ponieważ są tam duże zmiany budżetowe. Do tej sesji należy 

również przeprowadzić najpierw komisję budżetową, omówić wszystkie działania, dopiero 

później zwołać sesję. W środę dowiedziałam się od pana wójta, że  pan wójt chce na kolejny 

dzień sesję. Ja też jestem pracownikiem i każdy ma swoje sprawy osobiste, wyraziłam zgodę 

żeby prowadził sesję pan przewodniczący, gdzie pan wójt skwitował, że nie będzie kworum. 

Rada ma 15 radnych i moja obecność nic by tu nie zmieniała. Są wielokrotnie podejmowane 

te same uchwały, poprosiłam obsługę prawną o sprawdzenia pod względem merytorycznym. 

Pan wójt nie chciał w piątek, dlatego sesja  miała się odbyć 12. Radni otrzymali też sms-y, że 

sesja nadzwyczajna jest na 12. My nie jesteśmy pana pracownikami, my jesteśmy radą, która 

ma radzić. Jeżeli ktoś przeczytał zmiany budżetowe to są tam ogromne kwoty przeznaczone 

na inwestycje. Wyklucza się pewne grupy, które wnioskowały o zupełnie coś innego. 

Wnioskowali do rady, rada się przychyliła i te wnioski nie są wzięte pod uwagę. Zadaniem 

komisji budżetowej jest, żeby te wnioski rozpatrzeć i żeby się one znalazły w budżecie. 

Zapytałam się jakie są źródła finansowania dołożenia do tych inwestycji.  

Radny Mateusz Leszczyński powiedział, że skoro mamy przegłosowany porządek obrad w ten 

sposób, a nie inny to po co ta uchwała tu leży? Tej uchwały nie ma w porządku obrad, to 

można ją wyrzucić.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że jest to uchwała z 2021 r.  



Radny Mateusz Leszczyński powiedział, że mamy koniec września i nie wie dlaczego się nie 

zgodziliście, jest fundusz sołecki do złożenia. Czy z was nie ma nikt pytań do wójta odnośnie 

tego? Mamy odrzucone wolne wnioski i zapytania, więc w jaki sposób mam to zrobić? Jak 

mamy w ten sposób robić to dziękuję za takie zebrania, bo to nie mam sensu. Po co my się 

spotykamy? Po to żeby klepać zmiany w budżecie co tydzień co innego. Pan wójt to zdejmie, 

tamto dołoży, a my jak te „głupie jelenie” będziemy rękę podnosić. Podziękował za 

współpracę. 

Radny Mateusz Leszczyński oraz Radny Marek Michaluk opuścili obrady sesji.  

Wójt Gminy powiedział, że 9 września to była sugestia kolegianta nadzorującego o 

dokonanie tej czynności, żeby nie stawało to na kolegium 15.  

Przewodnicząca Rady poprosiła o 5 minut przerwy. 

PRZERWA 

PO PRZERWIE 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady nadzwyczajnej sesji.  

Punkt 3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchylenia uchwały nr LIII/313/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 17 sierpnia 

2022 r. 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”, 

2) uchylenia uchwały nr LIII/314/2022 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 17 

sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Stara Kornica na lata 2022 – 2036, 

3) uchylenia uchwały nr LIII/315/2022 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 17 

sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, 

4) zmiany uchwały 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”, 

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

2036, 



6) zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

1) uchylenia uchwały nr LIII/313/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 17 sierpnia 

2022 r. 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”  

Radny Marek Michaluk powrócił na salę obrad.  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LV/320/2022 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 12 września 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIII/313/2022 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 17 sierpnia 2022 r. 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”. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady zapytała wójta dlaczego jest uchylana uchwała? 

Wójt Gminy powiedział, że uchwała jest uchylana ponieważ były nieprawidłowości jeżeli 

chodzi o sprawozdawczość i wpisana wtedy na dzień 17. Musiało to być kompatybilne w 

dłuższym okresie. Było na rozmowach, teraz to zostało wyprostowane, bo w tych działaniach 

dochodzi kredyt, dochodzi pożyczka, dochodzi lokata.  

Skarbnik Gminy powiedziała, że  ta uchwała jest uchylona w tej formie która była, bo tam 

były niezgodności. W naszym uchwalonym budżecie 17 sierpnia, tam były zaplanowane 

rozchody, natomiast za tym nie szły żadne pieniądze, tylko był zaplanowany kredyt i te 

rozchody były przeznaczone na lokaty. Z uwagi na to, że tak wychodziło z budżetu, że te 

lokaty były finansowane z kredytu, a w NDS była nadwyżka, w związku z tym teraz ten kredyt 

został wycofany. W tym roku została tylko pożyczka z NFOŚiGW. Zaplanowana pożyczka na 

przyszły rok 579.616,00 zł. Będzie projekt kolejnej uchwały, która jest doprecyzowana do 

zgodności z budżetem i WPF.   



Wójt Gminy powiedział, że musi być poprawiona, bo nie może być napisane w projekcie 

uchwały dotyczącej NROŚiGW, które pani skarbnik wprowadziła, że kredyt będzie w 

pierwszym roku spłacany kredytem. Zostało to poprawione w tych dokumentach, które 

otrzymaliście. Kredyt będzie spłacany z dochodów własnych.   

Przewodnicząca Rady zapytała wójta kto przygotował uchwały z 17 sierpnia? 

Wójt Gminy powiedział, że przez pracowników, bo skarbnik była na zwolnieniu lekarskim.  

Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż nie mamy kworum więc uchwały nie będą głosowane. 

2) uchylenia uchwały nr LIII/314/2022 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 17 sierpnia 

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

na lata 2022 – 2036 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LV/321/2022 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 12 września 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIII/314/2022 Rady Gminy w Starej 

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

Stara Kornica na lata 2022 – 2036. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady zapytała skarbnik dlaczego uchylana jest ta uchwał? 

Skarbnik Gminy powiedziała, że uchwała jest uchylana, bo są błędy, niezgodności. Pani 

zajmująca się analizą przysłała szereg uwag do tej uchwały, które należało wprowadzić. Pan 

wójt powiedział o tym, to może jeszcze te uwagi odczyta. 

Przewodnicząca Rady poprosiła wójta o ustosunkowanie się do tej uchwały. 

Wójt Gminy powiedział, że uwagi przyszły na skrzynkę pani skarbnik, a uwagi dotyczyły 

uchwał, które były podjęte 17. Wszystkie uwagi, bo nawet były przysłane dwukrotnie, 

przesłałem tak szybko jak były u mnie na biurku do wiadomości pani przewodniczącej.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że pismo zostało jej przekazane, ale ona o nie prosiła 

wójta, ponieważ tych zmian jest bardzo dużo i z jakiego powodu są procedowane. Być może 

w rozmowie telefonicznej nadzór prawny wyznaczył jakiś termin, dlatego prosiłam wójta 



żeby to było procedowane przez komisję budżetową, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji jak 

mamy w tej chwili. Nie będziemy głosować nad tą uchwałą, ponieważ nie mamy kworum.  

Wójt Gminy zapytał przewodniczącą jaka była rozmowa jej z RIO? 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że pani kolegiant również do niej dzwoniła, ponieważ po 

sesji 17 sierpnia były problemy omyłki pisarskiej, które wynikły w załączniku 2, gdzie pan 

wójt pisał wyjaśnienia i to zostało podpisane. Pani kolegiant zwróciła się do mnie z pytaniem 

w jaki sposób było to procedowane, ja również odpowiedziałam jej w formie pisemnej. Nie 

było mowy czy to będzie poprawiane. Pani kolegiant powiedziała, że będzie to na kolegium 

15.  

Wójt Gminy powiedział, że było prostowane, wysłałem te pisma, informowałem też o tym 

panią, że załącznik nr 1 w WPF był wysłany w formie zerowej. Wszystkie kolumny i wiersze 

zawierały wartość zero. Wyjaśniliśmy na jakiej zasadzie było to procedowane.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że nie mamy kworum, więc nie będziemy głosować nad 

powyższą uchwałą. 

3) uchylenia uchwały nr LIII/315/2022 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 17 sierpnia  

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

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LV/322/2022 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 12 września 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIII/315/2022 Rady Gminy w Starej 

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

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że nie będziemy głosować nad powyższą uchwałą 

ponieważ nie ma kworum.  

4) zmiany uchwały 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 odczytała projekt uchwały Nr LV/323/2022 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 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”. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że nie będziemy głosować nad powyższą uchwałą 

ponieważ nie ma kworum.  

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

2036 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LV/324/2022 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara 

Kornica na lata 2022 – 2036. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że zastanawia ją zapis budowa i przebudowa stacji 

uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Kornica wraz z 

opracowaniem dokumentacji projektowej  i nadzorem inwestorski, tam jest dołożenie 

349.848,35 zł zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 24 sierpnia 2022 r. oraz promesy wstępnej 

dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład: program inwestycji 

strategicznych. Zapytał dlaczego jest to promesa wstępna i czym jest wnioskowana kolejna 

zmiana do umowy z 9 czerwca? Dlaczego jest kolejny aneks do umowy, kiedy będzie 

promesa końcowa do dofinansowania inwestycji?  

Wójt Gminy powiedział, że to jest wydatek stary, nie ma żadnego zwiększenia. Zmiana jest 

tylko w danym roku w terminach, czy jest zwiększenie, przesunięcie między rokiem 2023, a 

2022? Z tego co wiem to było tylko dołożone 8.880,00 zł, a 349.000,00 zł ja nie 

podpisywałem dokumentu, że ta inwestycja z kosztami nadzoru inwestorskiego wzrośnie o 

349.000,00 zł. Będę musiał wyjaśnić na dokumentach.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że pytanie brzmiało dlaczego jest kolejny aneks nr 3 z 

czerwca?  



Wójt Gminy powiedział, że aneks dotyczy tylko zakresu rzeczowego i przesunięcia jeżeli 

chodzi o terminy realizacji. Nie ma i nie wnioskowałem i nie było powodu, żeby zwiększać 

wartość inwestycji w stosunku do zadania zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. 

Aneksy, które były, to były wnioskowane tak jak procedura i zakres działania nadmienia, 

musimy na bieżąco aktualizować.  

Przewodnicząca Rady zapytała kiedy będzie promesa końcowa tego wniosku? 

Wójt Gminy powiedział, że środki są przyznane, będę w najbliższym czasie rozmawiał, bo 

mamy kontrolę, jak ten temat będziemy rozliczać.  

Przewodnicząca Rady zapytała dlaczego zakładamy na nadzór inwestorski każdej inwestycji 

3% od całej inwestycji? 

Wójt Gminy powiedział, że takie są przedziały do 3%. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przygotowanie informacji jak to się przedstawi w innych 

placówkach, czy każda inwestycja realizowana w samorządach jest zakładana do 3%. 

Wójt Gminy powiedział, że to jest tylko plan, projekt, szacunek. Rzeczywistość i tak 

weryfikuje, bo przy tych działaniach zgodnie z prawem obowiązującym musimy mieć 

minimum dwie czy trzy oferty.   

Przewodnicząca Rady powiedziała, że biorąc pod uwagę to, że jeżeli my zakładamy 

maksimum, to zawsze się znajdzie taka osoba, która będzie chciała to maksimum, nie będzie 

takiej która chce to minimum. Dodała, że nie będą głosować na uchwałą, ponieważ nie ma 

wystarczającej ilości radnych.  

6) zmian w budżecie gminy na rok 2022 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LV/325/2022 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że nie będziemy głosować nad powyższą uchwałą, 

ponieważ nie mamy wystarczającej ilości radnych.  



Punkt 4. Zamknięcie obrad sesji 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 11:03 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła LV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

Przewodniczyła: Zofia Szpura 

Protokołowała: Marzena Gromysz 


