
PROTOKÓŁ Nr LIV/2022  

z sesji Rady Gminy Stara Kornica  

odbytej w dniu 26 sierpnia 2022 r. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI 

Data rozpoczęcia 26.08.2022 r. 

Godzina rozpoczęcia 15:00 

Godzina zakończenia 18:05 

Miejsce Sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica 

Przewodniczący obrad Zofia Szpura – Przewodnicząca Rady Gminy Stara Kornica 

Liczba radnych 15 

Liczba obecnych radnych 12 

Nieobecni radni 

Jacek Kulesza 

Mateusz Leszczyński 

Stanisław Maciejuk 

Goście 

Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica 

Sołtysi 

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

Szpakach  
 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura otworzyła LIV sesję Rady Gminy Stara Kornica w dniu 26 
sierpnia 2022 r. Powitała przybyłych radnych, 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 LII, LIII 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchylenia uchwały w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Kornica, 

2) zmieniająca uchwałę Nr LXIII/249/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 czerwca 

2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta  Nauczyciela, 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Stara Kornica, 

3) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w Starej Kornicy, 

4) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stara Kornica Stanisława 

Maciejuka. 

6.  Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z Radnych chciałby wprowadzić zmiany 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 12 radnych biorących udział w głosowaniu: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 

głosów „wstrzymujących się”, porządek obrad został przyjęty.  

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o zaproszenie Wójta Gminy.  

3) przyjęcie protokołów z LII i LIII 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 12 radnych biorących udział w głosowaniu: 9 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 1 głos 

„wstrzymujący 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. 

Radny Piotr Kiryluk poprosił o wyjaśnienie w sprawie przebudowy budynku nr 2, o co chodzi 

w tym wyjeździe? 

Wójt Gminy powiedział, że to dotyczy dokumentacji, projektu. Na następnej sesji dokładnie 

przeczyta zakres, bo to dotyczy przebudowy budynku nr 2. Został złożony wniosek, który 



pozytywnie został oceniony, sprawy wymagały, że zarządzeniem musiała być wprowadzona 

procedura do tego przedsięwzięcia.   

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że wolałby żeby wójt to streścił co zamierza tam zrobić. 

Nadmienił, że przypuszcza, że nie jest to budynek nr 2, numer ma na pewno inny, a sklep był 

dwójka, który był kiedyś.   

Wójt Gminy powiedział, że w żargonie utarło się, że jest to dwójka, budynek ma swój numer i 

ma swoją działkę. W dokumentacji jest to wszystko opisane w szczegółach. Nadmienił, że z 

tego co pamięta to miał być dach, ocieplenie, ściany i elektryka.   

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wójt mówił, że był u konserwatora zabytków, chodzi o 

sprawozdanie z poprzedniej sesji i tam wójt rozmawiał na temat bieżącej oceny stanu 

zagospodarowania parku w Wólce Nosowskiej oraz terenów przyległych do tego parku 

objętych strefą konserwatorską. Zapytała, czy to są rozmowy dotyczące uporządkowania 

tego terenu, czy chodzi o coś innego? Dodała, że wójt zgłaszał, że był na spotkaniu z 

partnerami w sprawie projektów e-urząd. Poprosiła o wyjaśnienie co dalej z tym projektem.  

Wójt Gminy odpowiedział, że jeżeli chodzi o rozmowy z konserwatorem, to zawsze są na 

bieżąco prowadzone, ale to nie dotyczyło spraw bieżących, jak dalej postępować, jakie 

procedury można wdrożyć dotyczące istniejących na tym terenie drzewostanu czy obiektów 

objętych nadzorem konserwatorskim. Była poruszona sprawa o zabezpieczenie bramy 

wjazdowej na ten teren. Dodał, że jeżeli chodzi o e-urząd to już mówił. Temat został 

praktycznie zakończony, na spotkaniach roboczych, których było kilka, została ostatecznie 

podjęta decyzja, ponieważ Paprotnia definitywnie się wycofała, lider z partnerami doszli, że 

rezygnują i nie będą ponosić dalej kosztów. Prawdopodobnie trzeba będzie ponieść koszty 

tych czynności, które już zostały wykonane. Było za mało czasu i byłby za duże koszty, żeby 

przejąć ten projekt na 4 gminy, bo zakres prac różniłby się w części informatycznej. Podjęto 

decyzję, miała pójść informacja do jednostki dotującej, że lider informuje, iż rezygnują z tego 

projektu.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że pieniądze na ten projekt będą okrojone i wrócą do 

budżetu?  



Wójt Gminy odpowiedział, że mówił już skarbnik. Temat stawał może już w czerwcu, że 

proszę zdjąć e-urząd, ponieważ ten projekt nie był procedowany. 

Radny Marek Michaluk powiedział, żeby wójt odszukał zarządzenie 312/2021 z dnia 20 lipca 

2022 r.  

Wójt Gminy powiedział, że nie ma bo nie jest w tym wykazie i nie wie czego to dotyczyło. To 

było w wykazie zarządzeń składane na poprzedniej sesji.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że to zarządzenie dotyczy bieżących spraw.  

Wójt Gminy powiedział, że on ma podane zarządzenia od 28 lipca. 

Radny Marek Michaluk powiedział, że w dniu 28 lipca 2021 złożył do wójta i do 

przewodniczącej interpelacje. Ta interpelacja jest na stronie Urzędu Gminy i zadałem pytanie 

kto jest odpowiedzialny za przygotowanie i ogłoszenie przetargu w gminie Stara Kornica? W 

odpowiedzi na interpelację wójt odpowiada, że zarówno pracownik prowadzący sprawy 

zamówień publicznych, jak i komisja przetargowa, złożona z pracowników zatrudnionych w 

Urzędzie Gminy Stara Kornica. Zapytał wójta czy się zgadza? Zarządzenie nr 312/2021 w 

sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu 

Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Gminie Stara Kornica”. 

Paragraf 1 mówi, że powołuje komisje przetargową Pan Łukasz Wiesner, Pani Irena Maciejuk, 

Pani Iwona Pietruczuk, Pan Arkadiusz Piotrowski. Pan Łukasz, Pani Irena oraz Pani Iwona są 

pracownikami Urzędu, a kim jest Pan Arkadiusz? 

Wójt Gminy powiedział, że jest to pracownik Mazowieckiej Agencji Energetycznej. On 

uczestniczył w przygotowaniu pełnej dokumentacji związanej z audytem i PFU, a 

jednocześnie został włączony do przetargu w ramach prac, które do tej pory wykonywała 

firma.  

Radny Marek Michaluk powiedział, że na stronie jest informacja odnośnie PFU, to pewnie 

pan Arkadiusz to sporządził, wymagania dotyczące materiałów, że zastosowanie materiałów 

z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. Poprosił o wyjaśnienia.  



Wójt Gminy powiedział, że na zasadzie takiej, że musiałaby być obliczona wartość tego 

używanego materiału, odniesiona do kalkulacji kosztorysu, przedmiaru i musieliby fachowcy 

spełnić, bo takiego przypadku nigdy nie było.  

Radny Marek Michaluk zapytał kto sporządził PFU i zamieścił taki zapis? 

Wójt Gminy powiedział, że jest taki zapis, ale nie da zgody, polecenia żeby używać 

materiałów z demontażu.  

Radny Marek Michaluk powiedział, że jest już ogłoszony przetarg na Urząd Gminy , który jest 

tańszy o 1.000.000,00 zł. Dodał, że odpowiedź na interpelację wójt może sobie zniszczyć, bo 

skłamał ponieważ pan Arkadiusz nie jest pracownikiem gminy. 

Przewodnicząca Rady zapytała wójta, czy podpisując zarządzenia je czyta?  

Wójt Gminy powiedział, że sprawdza treść i czy są zawarte ustalenia.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w zarządzeniach na bip-ie  są dwa zarządzenia nr 312  z 

2021 r. z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji na zadanie „Termomodernizacja 

budynku Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w 

Gminie Stara Kornica”. W paragrafie 1 powołuje się komisję przetargową do 

przeprowadzenia postępowania udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonania 

wykonawcy dla zadania pod nazwą  „Usługi wyżywienia codziennego oraz noclegów dla 

uczestników mobilności międzynarodowej realizowanej w ramach Erasmus+”. Zapytała czy 

to jest omyłka pisarska? 

Zastępca Wójta Gminy powiedział, że pani sama sobie odpowiedziała, że jest to omyłka 

pisarska. 

Przewodnicząca Rady zapytała dlaczego w paragrafie 1 jest taki zapis? 

Zastępca Wójta Gminy odpowiedział, że jest to omyłka pisarska.  

Przewodnicząca Rady zapytał, czy omyłka pisarska w tym samym zarządzeniu jest 

poprawiona? 



Zastępca Wójta Gminy odpowiedział, że pani zwróciła w tym momencie uwagę, to teraz miał 

to poprawić? 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że są dwa zarządzenia. 

Zastępca Wójta Gminy odpowiedział, że sprawdzi i jeżeli coś jest źle opublikowane, to 

zostanie poprawione.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że zarządzenie nr 213 nie jest opublikowane, czego ono 

dotyczy? 

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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) uchylenia uchwały w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Kornica, 

2) zmieniająca uchwałę Nr LXIII/249/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 czerwca 

2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta  Nauczyciela, 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Stara Kornica, 

3) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w Starej Kornicy, 

4) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stara Kornica Stanisława 

Maciejuka. 

1) uchylenia uchwały w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Kornica 

Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii odnośnie uchwał.  

Przewodniczący Komisji Piotr Kiryluk powiedział, że komisja zaopiniowała pozytywnie uchwały. 



Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LIV/316/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 26 

sierpnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały 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 12 radnych 

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

„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę Nr LIV/316/2022 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Kornica. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

2) zmieniająca uchwałę Nr LXIII/249/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 czerwca 

2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta  Nauczyciela, 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Stara Kornica 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LIV/317/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 26 

sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIII/249/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 czerwca 

2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta  Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że do powyższej uchwały jest uzasadnienie oraz pozytywna opinia 

Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 12 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 12 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LIV/317/2022 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniającą uchwałę Nr LXIII/249/2018 Rady Gminy Stara Kornica z 

dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 



nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta  Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w Starej Kornicy 

Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii odnośnie 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Ilczuk przedstawił stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji w sprawie skargi wniesionej przez Panią Zofię Szpura Radną Gminy Stara Kornica na 

bezczynność Wójta Gminy Stara Kornica. 

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi wniesionej przez Panią Zofię 

Szpura Radną Gminy Stara Kornica na bezczynność Wójta Gminy Stara Kornica stanowi 

załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LIV/318/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w Starej 

Kornicy. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy powiedział, że wysłuchał stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dodał, że 

do powyższej uchwały nie ma uzasadnienia.  

Przewodnicząca Rady powiedział, że Komisja miała wczoraj posiedzenie o 15 i ona również 

dostała dzisiaj dokumenty. Następnie odczytała uzasadnienie do powyższej uchwały.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

obecności 12 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

9 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 

LIV/318/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Wójta Gminy w Starej Kornicy. 



Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

4) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stara Kornica Stanisława    

Maciejuka 

Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii odnośnie uchwały. 

Zapytała, czy opinia do powyższej uchwały była podejmowana? 

Przewodniczący Komisji Tadeusz Ilczuk odpowiedział, że nie. 

Przewodnicząca Rady odczytała wezwanie z dnia 2 sierpnia 2022 r. Wojewody Mazowieckiego w 

sprawie podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stara Kornica 

pana Stanisława Maciejuka.   

Wezwanie z dnia 2 sierpnia 2022 r. Wojewody Mazowieckiego w sprawie podjęcia uchwały 

stwierdzającej wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stara Kornica pana Stanisława Maciejuka 

stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LIV/319/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 26 

sierpnia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stara Kornica 

Stanisława Maciejuka. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie trwała dyskusja odnośnie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stara 

Kornica Stanisława Maciejuka. W dyskusji udział wzięli: Radny Piotr Pieczyński, Przewodnicząca Rady 

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 12 radnych 

biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 7 głosów „za”, 5 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr LIV/319/2022 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy 

Stara Kornica Stanisława Maciejuka. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że wójt często mówi, że w gminie wszystko jest zgodnie z prawem. 

Zapytał, czy podpisanie umowy z radnym było zgodne z prawem? 



Wójt Gminy powiedział, że tak jak dowiodły pisma i temat, który został zgłoszony przez radnych, z 

tego zapisu wynika, że nie powinno się łączyć funkcji radnego z pobieraniem wynagrodzenia w 

jednostce, w której się pełni tą funkcję.  

Radny Piotr Kiryluk zapytał Radnego Stepczuka, czy było zgodne z prawem czy nie? 

Radny Dariusz Stepczuk powiedział, że w załączniku jest, że Rada Gminy podejmując uchwałę 

powinna uwzględnić obiektywnie okoliczności. 

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że Rada Gminy powinna przestrzegać przepisów i głosowanie w tej 

sprawie jest bardzo proste. Nie możemy plątać tutaj zasług, a jednocześnie naginać prawo. W tej 

chwili część rady nagięła prawo.  

Radny Krzysztof Gawłowski zapytał ile razy na tej sali słyszeliśmy, że w Polsce prawo jest 

niedoskonałe, tak samo w tym przypadku. Dodał, że ustawa tak mówi, ale nie uważa że było jakieś 

wielkie nagięcie prawa, tym bardziej, że ktoś tą umowę sporządził, ktoś podpisał. Nikt o tym nie 

wiedział, dopóki ktoś przychylny o tym nie powiadomił.  

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że ta sprawa nie jest przyjemna dla nas wszystkich i gdybyśmy 

postępowali zgodnie z prawem tej sprawy już by nie było, bo prawo musi być przestrzegane. Dodał, 

że aby nastąpiło zadośćuczynienie dla samorządu, to te pieniądze powinien zwrócić wójt z własnej 

pensji. Został ukarany radny, a Urząd nie ponosi żadnych konsekwencji.  

Radny Dariusz Stepczuk powiedział, że przez 3 lata ten człowiek zasiadał w Radzie  i sprawował swoją 

funkcję bezprawnie, dlaczego tak długo?  

Przewodnicząca Rady zapytała wójta, czy umowa zawarta z kancelarią, która obsługuje zarówno 

gminę jak i radę jest realizowana?  

Wójt Gminy powiedział, że nie miał informacji na dzisiejsze spotkanie. Dodał, że było wysłane 

zaproszenie, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi dlaczego nie ma.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że dzisiejsza nieobecność mecenasa jest nieusprawiedliwiona. 

Dodała, że 19 sierpnia wysłała zaproszenie, że będzie sesja z prośbą o uczestniczenie. Nadmieniła, że 

w umowie zawarty jest punkt, że mecenas powinien uczestniczyć w obradach komisji oraz sesji. 

Zgłosiła uwagę, że te zapisy są nierespektowane i należałoby zwrócić się o zadośćuczynienie. 

Zapytała, czy będzie nowy przetarg na obsługę prawną, czy zostajemy dalej przy tej samej kancelarii? 



Wójt Gminy powiedział, że nie wie kiedy dokładnie kończy się umowa, ale jeżeli będzie koniec umowy 

to podejmiemy stosowne działania, żeby to było zgodne z prawem.  

Radny Maciej Chraszcz powiedział, że wcześniej mecenas przyjmowała w Urzędzie Gminy, teraz nie 

ma żadnego dyżuru, pracownicy nie wiedzą kiedy będzie, podają numer, mecenas też nie odbiera 

telefonu.  

Wójt Gminy powiedział, że ustalenia były że miał być raz w miesiącu, pracownicy mieli zgłaszać, 

osoby zainteresowane miały zostawiać komunikat w kadrach i jeżeli będzie kilka osób, to wtedy 

przyjedzie. Jeżeli chodzi o pilne sprawy to mecenas wyraził zgodę, aby podać telefon i można się 

kontaktować. 

Punkt 6.  Interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że nie wpłynęła żadna nowa interpelacja. Zapytała czy są 

zapytania radnych? 

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że prezes stowarzyszenia złożył dwa pisma kilka miesięcy 

temu. Pierwsze o zawarcie umowy na lokal w którym działamy, drugie pismo na przejęcie 

lokalu po Państwu (…), wyremontowanie go i zrobienie sali dla małych dzieci. Komisja 

przychyliła się do tego wniosku i przyznała ten lokal dla stowarzyszenia. Do dnia dzisiejszego 

nie zostały podjęte kroki. To świadczy źle o nas, bo powinniśmy wymusić na wójcie, bo rada 

zaakceptowała, a wójt ma obowiązek podpisać tą umowę.  Zapytał kiedy będą przygotowane 

i podjęte uchwały? W jednej uchwale jest zapis, który nie powinien się tam znaleźć. Cała 

umowa zabezpiecza w bardzo dobry sposób gminę i mieszkańców. Jest dodany przez wójta 

zapis, że stowarzyszenie musi każdą sprawę konsultować. Poprosił o przygotowanie dwóch 

uchwał o kontynuację tego co wynajmowaliśmy oraz druga na przejęcie lokalu oraz 

niezwłoczne podpisanie umowy z wyłączeniem tego punktu. Zapytał kiedy mogą się 

spodziewać podpisania umowy i przygotowanie uchwał przez pracowników?  

Wójt Gminy powiedział, że informował jaki jest stan prawny. Umowa, którą miało podpisać 

stowarzyszenie jest niepodpisana. Dodał, że postara się w niedługim czasie zrobić zebranie 

rady sołeckiej i stowarzyszenia, przekazać stanowisko wójta. 

Radny Ignacy Janczuk zapytał wójta, kiedy usunie suche drzewa na własnym terenie, które 

zagrażają naszej wsi? 



Wójt Gminy powiedział, że to nie jest jego teren, tylko jest to teren parku. Park dysponował 

wszystkimi obiektami i całą działką na której są drzewa, budynki.  

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że nie ma zawartej umowy. To jest teren Urzędu Gminy, 

który przez pewien czas był użytkowany przez stowarzyszenie i dalej jest pielęgnowany, ale 

my nie możemy wycinać drzew na tym terenie, bo to jest teren Urzędu Gminy. Zapytał, kiedy 

zostaną usunięte drzewa przy placu zabaw w Wólce Nosowskiej? 

Wójt Gminy nadmienił, że odpowiedział wcześniej kiedy temat był postawiony. Mieliście 

ekipę, która mogła zrobić i powiedziała, że może zrobić. Dodał, że zwrócił się do sołtysa, żeby 

zwrócił się do strażaków ze Starych Szpak, skoro powiedziane było publicznie, że jak 

najbardziej, oczywiście straż może to zrobić. Dodał, że nie wie czy sołtys kontaktował się z 

druhem ze straży ze Starych Szpak, żeby ten temat załatwić.   

Radny Piotr Pieczyński opuścił obrady sesji. 

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że wójt miał przedstawić harmonogram prac na SUW 

Wólka Nosowska, ale nam tego nie przedstawił. Zapytał wójta, kiedy „lepianka” zostanie 

zakończona i kiedy zostanie oddana ludziom do korzystania jako nowa Stacja Uzdatniania 

Wody? 

Wójt Gminy poprosił, aby nie oczerniać firmy. Dodał, że firma zapozna się z treścią. Robią w 

miarę możliwości. Dodał, że sprawdzi w dokumentach i oczywiście przygotuje, bo w tej chwili 

robimy częściowe rozliczenie. Nadmienił, że harmonogram jest robiony na bieżąco.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wójt stwierdził, że stowarzyszenie jest właścicielem, 

zarządcą terenu. Zapytała na podstawie czego? 

Wójt Gminy powiedział, że na podstawie całości umowy do tej pory która była, w tej chwili 

termin wygasł.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wójt powiedział, że na podstawie umowy, która 

wygasła. 



Wójt Gminy powiedział, że jeden lokal jest gminny, a drugi jest wynajmowany przez 

państwo, którzy kiedyś byli nauczycielami. Pozostała część obiektów które są, każdy m² ziemi 

jest przypisany do władania przez stowarzyszenie.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wójt powiedział, że umowa wygasła. Jeżeli umowa 

wygasa, to najemca nie ma żadnej odpowiedzialności, przechodzi to na mienie gminy. Jeżeli 

zostanie podpisana kolejna umowa, to może być w niej zapis, że wszystkimi zbiorami 

naturalnymi włada stowarzyszenie.   

Sołtys wsi Kiełbaski zapytał wójta, kto płaci podatek za plac w Wólce? 

Wójt Gminy powiedział, że w tej chwili nie wie, musi sprawdzić jak jest w zapisach 

księgowych, prawdopodobnie była w którymś roku zmiana, podatki były naliczane i 

księgowane nawet od majątku będącego własnością. Podobno się zmieniło, że w tej chwili 

podatków nie ma od terenów typu plac świetlica w Starej Kornicy, czy plac świetlica w Wólce 

Nosowskiej. 

Sołtys wsi Kiełbaski powiedział, że do tej pory tak było, nawet za plac w Kiełbaskach gmina 

płaciła.  

Wójt Gminy powiedział, że odpowie na następnej sesji od kiedy. 

Sołtys wsi Kiełbaski powiedział, że remont drogi w Kiełbaskach Kolonii odbył się, dwa dni 

droga była zamknięta, betonem zrobiona. Zapytał, czy jakaś komisja z gminy odbierała tą 

drogę, czy wójt był na tej drodze oraz kto robił tą drogę?  

Wójt Gminy zapytał sołtysa wsi Kiełbaski, dlaczego na zebraniu sołeckim powtarza ludziom, 

że środków funduszu sołeckiego nie można przeznaczyć na drogę? W Nowej Kornicy można 

było przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego, odłożyli z trzech lat i gmina dołożyła do drogi 

powiatowej właśnie w ramach funduszu sołeckiego.  

Radny Krzysztof Gawłowski powiedział, że w Kobylanach droga była fatalna. Nadmienił, że 

zostało złożone pismo na sekretariat przez KGW Kobylany w sprawie zakupu namiotu, żeby 

na imprezach okolicznościowych mogły panie godnie reprezentować gminę.  



Przewodnicząca Rady powiedziała, że radny chce zgłosić, że takie pismo wpłynęło do Urzędu 

Gminy. Dodała, że do niej nie wpłynęło pismo i nie może się odnieść.   

Wójt Gminy powiedział, że podanie wpłynęło 3-4 dni temu, było przedekretowane, a może 

zostawione na chwilę, będę rozmawiał ze służbami finansowymi czy będą środki i czy damy 

radę to kupić.   

Radny Mateusz Jóźwiuk zapytał wójta, czy jakieś kroki zostały podjęte odnośnie dachu na 

szkole? 

Wójt Gminy powiedział, że rozmawiał z instytucjami czy tego dachu nie da się w inny sposób 

naprawić, tylko zdjąć całość i na nowo położyć. Zacieki nie są cały czas, tylko wtedy kiedy są 

silne, gwałtowne ulewy.  

Radny Mateusz Jóźwiuk zapytał wójta, czy jako gospodarz nie może wysłać strażaków do 

tych drzew i byłoby po temacie.  

Wójt Gminy zapytał dlaczego strażacy, czy mieszkańcy nie mogą rozmawiać z PSP? Dodał, że 

tyle razy już prosił o łaskę, że wstydzi się prosić. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wójt zgłasza strażakom, a strażacy tego nie wykonali, 

tak? 

Wójt Gminy powiedział, że zgłaszał to sołtysowi, żeby rozmawiał ze strażą w Starych 

Szpakach, bo było na sali tutaj powiedziane, że może to zrobić. 

Radny Mateusz Jóźwiuk powiedział, że odnośnie łatania dziur jest taka sama sytuacja w 

Szpakach. Zapytał, czy droga która jest zgłoszona na Szpakach Kolonii jest nadzieja ze będzie 

zrobiona? 

Wójt Gminy powiedział, że mówmy o merytorycznych planach, a nie krytykowaniu i 

czepianiu się.  Pracownicy jadą i układają masę, tak jak robili to przez tyle lat. Dodał, że po 

niedzieli będzie jechał do Siedlec, do Warszawy i będzie rozmawiał o drodze którą zgłosił na 

Kolonii Szpaki.  



Radny Mateusz Jóźwiuk zapytał wójta, czym sobie trzeba zasłużyć żeby dostać zaproszenie 

na dożynki? Sołtys ze Starych Szpak, Szpak Kolonii i ja jako radny nie dostaliśmy takiego 

zaproszenia.  

Wójt Gminy powiedział, że zostało wydane polecenie, żeby zaprosić wszystkich sołtysów i 

radnych.  

Radny Marek Michaluk powiedział, że kolejne drzewo jest do wycięcia przy ZPPO, nawet 

dwa. Rok szkolny zaczyna się za tydzień, a tam jest suche drzewo. Następnie przedstawił 

pismo skierowane do wójta i rady, które wpłynęło do Urzędu Gminy 23 marca 2021 r. 

Radnego Piotra w sprawie uzupełnienia ubytków na drogach gminnych. Podziękował 

wójtowi, że u niego zostały zalepione dziury, ale jak jechali na Wólkę Nosowską i do 

Kazimierzowa to pewnie zabrakło im masy, bo zostały załatane dwie dziury. Zapytał wójta, 

czy jest jeszcze masa asfaltowa?  

Wójt Gminy odpowiedział, że grupa remontowała. Na drogach u pana w sołectwie i w innych 

miejscach tak. Na dzień dzisiejszy wyrobili całą masę. W tej chwili zostały zamówione 3 

kolejne palety masy asfaltowej i 3 m³ betonu.  

Radny Marek Michaluk powiedział, że zaczyna się rok szkolny i tak jak w piśmie Pana Piotra 

jest napisane jeździ codziennie autobus drogą gminną. Dodał, że stan tej drogi jest opłakany i 

jest niewiele czasu, żeby te ubytki uzupełnić.  W pierwszej kolejności powinny zostać 

uzupełnione ubytki w drogach gminnych, gdzie przewożone są dzieci.  

Wójt Gminy odpowiedział, że wszystkie drogi były zgłaszane do radnych, do różnych 

instytucji o dotację. Niestety nie było wtedy wsparcia, wręcz przeciwne działanie, te drogi nie 

zostały zrobione. Te drogi były poddane projektom trzy razy. Wniosek Kolonii Szpaki jest na 

etapie rozpatrywania i formalizowania, a pan w tym samym działaniu gdzie chciałem zgłosić 

pieniądze na przygotowanie dokumentacji na drogę gminną od kościoła do końca starej wsi, 

pan przegłosował aby zdjąć z budżetu.  

Radny Marek Michaluk powiedział, że się zgadza. Dodał, że głosował aby zdjąć tą drogę z 

budżetu, żeby  u Pana Mateusza zrobić Program Funkcjonalno Użytkowy na drogę w 

Szpakach. Kosztowało to gminę 50.000,00 zł. Projekt na moją drogę jest już zrobiony, zostało 



wydatkowane ok. 100.000,00 zł i do dnia dzisiejszego nie ma żadnego rezultatu. Następnie 

przedstawił sytuację odnośnie przystanku autobusowego we wsi Stara Koszelówka. 

Podejmowaliśmy uchwałę w sprawie usytuowania przystanków autobusowych i w ostatnich 

dniach ten przystanek zmienił swoją lokalizację z końca na środek wsi. Ktoś go przeniósł tam 

gdzie mu pasuje. Rok szkolny się zaczyna, a mamy problem z tym znakiem. Człowiek, który 

wykopał ten znak przyjechał do mnie i powiedział, że rozmawiał z wójtem. Poprosił wójta, 

aby jak najszybciej rozwiązał ten problem. 

Wójt Gminy powiedział, że od rana wiedział o tym fakcie, ponieważ informowała go grupa 

oraz pracownik. Dodał, że kazał wysypać drogę, żeby autobus się zawrócił, a zabroniła 

rodzina której dziecko wsiadało do szkoły. Autobus jak cofał, to zrobił parę dołków na drodze 

wjazdowej na podwórku.  

Radny Marek Michaluk powiedział, że wójt utwardził plac i oni zezwolili na zawracanie 

autobusu. 

Wójt Gminy zwrócił się do radnego odnośnie znaków, aby poczytał o przewozach 

publicznych.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że podejmując uchwałę wyznaczyliśmy przystanek na 

końcu i w tej chwili przystanek jest na środku. Nadmieniła, że ma nadzieję że w najbliższym 

czasie znak wróci na swoje miejsce.  

Wójt Gminy powiedział, że grupa pojedzie i przestawi w pierwotne miejsce.  

Radny Marek Michaluk powiedział, że wpłynęło pismo 22 marca 2021 r. do rady oraz do 

wójta od sołtysa i radnego Pana Marka. Zapytał wójta kiedy zamierza podzielić część 

budynku po byłej szkole i działki? Rada zajęła stanowisko, wyraziła zgodę. 

Wójt Gminy powiedział, że odniesie się do tego pisma i zapyta służby co się dalej z tym 

działo.   

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że przed Wólką Nosowską jest postawiona altanka na 

której zatrzymują się rowerzyści, motocykliści i oni sami dbają o czystość, ale ze strony gminy 



robi się niewiele. Tam przynajmniej raz w miesiącu należałoby wykosić, żeby miało to wygląd 

estetyczny. 

Wójt Gminy zapytał na czyj to wniosek i kto spowodował, że powstała tam altanka? 

Nadmienił, że pracownicy jeździli i kosili. Dodał, że nic by się nie stało jakby to sołectwo 

wykosiło, czy Stowarzyszenie „Park”.   

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że jakby wójt pojechał do sołtysa do Wólki, to pewnie 

użyczyłby kosiarki. Zwrócił się do Przewodniczącej Rady z prośbą aby otrzymywali razem z 

dokumentami na sesję, czy komisję sprawozdania z działalności między sesjami pana wójta 

oraz przewodniczącej oraz zarządzeń, żeby można było się przygotować i ustosunkować do 

tego. Zwrócił się do wójta, gdyż na poprzedniej sesji powiedział, że do trzeciego rozdania 

Nowego Ładu złożył wójt wniosek obok Omy, łączącą drogę wojewódzką z Walimem? 

Wójt Gminy poprosił radnego, aby odsłuchał sobie nagranie. Powiedział, że w tej chwili nie 

pamięta i poprosi pracowników, żeby odsłuchali ten fragment jak wyjaśniałem całej radzie 

jaki jest projekt, jakie drogi uwzględniałem na terenie gminy w tym obszarze.  

Przewodnicząca Rady poprosiła o pięć minut przerwy.  

PRZERWA 

PO PRZERWIE 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady sesji. Poprosiła wójta o odpowiedź na pytanie Pana 

Piotra, czy do Polskiego ładu składał pan drogę Wólka Nosowska – Walim? 

Radny Piotr Kiryluk zapytał czy ten wniosek obejmuje połączenie drogi między Omy-ą, a 

Koszelówką, co wnioskowaliśmy w tamtym roku? Poprosił na następnej sesji o szczegółową 

odpowiedź, czy wniosek obejmuje połączenie też z Koszelówką. Zapytał odnośnie dachu w 

szkole w Szpakach, czy mamy czekać, bo wójt powiedział, że na razie zacieki są niewielkie  i 

czekamy aż zgnije sufit i podłoga?  

Wójt Gminy powiedział, że będzie prosił o wskazanie źródeł finansowania. 

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że nadwyżka z dożynek.    



Wójt Gminy powiedział, że jeżeli była nadwyżka to dzięki wójtowi i on będzie decydował w 

pierwszej kolejności na co przeznaczyć.  

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że w związku ze zmianami na ostatniej sesji, czy zostały 

otwarte oferty przetargowe i są rozstrzygnięcia? 

Wójt Gminy powiedział, że procedura wyłonienia dostawców i zbierania ofert jest w toku. 

Jak będzie informacja na wszystkie przetargi, zgłoszę z wyprzedzeniem kilkudniowym o 

posiedzenie Rady Gminy celem przekazania pełnych informacji.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że czytając informację to na dole jest podpis Kazimierz 

Hawryluk, czyli wójt wie o tym doskonale czy są oferty otwarte, w jakich kwotach się 

zamykają.  

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli jest na stronie rozstrzygnięty pierwszy etap otwarcia ofert, 

to kończy się to podpisaniem protokołu przez komisje i zatwierdzeniem przez wójta. Jeżeli 

pani widziała to na stronie, to znaczy że pierwszy etap został zamknięty.   

Wójt Gminy opuścił obrady sesji. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o zaprotokołowanie, iż wójt opuszcza bez pozwolenia sesję. 

To jest przykre dla sołtysów, którzy nie zadali pytań i dla radnych którzy mieliby jeszcze 

pytania. 

Wójt Gminy wrócił na obrady sesji. 

Wójt Gmin  powiedział, że ze względów rodzinnych musi wcześniej wyjść. Jeżeli sołtysi mają 

pytania, czy uwagi to proszę zanotować w protokole i się ustosunkuje. Tak samo jak do 

zapytań, które były nadmienione. 

Wójt Gminy opuścił obrady sesji. 

Przewodnicząca Rady powiedział, że nie zezwala wójtowi na opuszczenie i wójt 

bezpodstawnie opuszcza salę.  

Punkt 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 



Przewodnicząca Rady zapytała Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji czy 

odpowiedź na interpelację, która złożyłam jest pełna?   

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odpowiedział, że nie wczytał się dokładnie 

w odpowiedź wójta i trudno mu powiedzieć czy jest pełna, to pani powinna to ocenić czy 

odpowiedź jest pełna. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że interpelacja była złożona w marcu, odpowiedź uzyskała 

wczoraj. Taką samą odpowiedź dostałam wcześniej na jednej z sesji, tylko zostały 

wyszczególnione lata, w których poniesione są koszty i niczym więcej się nie różni. 

Odpowiedź na tą interpelację dostałam, po przedłużonym terminie 30 dni, bo pracownik nie 

był w stanie przygotować odpowiedzi. Interpelacja ma trzy punkty, z czego dostałam 

odpowiedź na jeden punkt. Następnie przedstawiła Interpelację z dnia 23 marca 2022 r. oraz 

odpowiedź na powyższą Interpelację.  

Odpowiedź na Interpelację stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady przedstawiła odpowiedź na Interpelację z dnia 13 lipca 2022 r. 

Odpowiedź na Interpelację stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że chciałby poruszyć kilka tematów, które były na komisji. 

Nadmieniła, że w dokumentach jest informacja odnośnie uczęszczania dzieci z innych 

obwodów. Z tej informacji wynika, że dzieci uciekają ze szkoły w Kobylanach do Kornicy. 

Jedna osoba odeszła ze Szpak do szkoły w Kornicy. My chcieliśmy informację odnośnie 

przedszkola, to wójt rozszerzył mocno informacje. Do przedszkola w Kornicy uczęszczają 2 

osoby ze Szpak, 4 osoby z Kobylan.  Dodała, że wójt miał przygotować informację odnośnie 

naszych pytań, które były na komisji. Na komisji rozmawialiśmy o szkołach, o specjalistach, 

pytanie było czy wszystkie etaty w szkołach są obsadzone, głównie chodziło o psychologa, 

pedagoga, logopedę. Chcieliśmy dzisiaj uzyskać tą informację, niestety wójta nie ma. Kolejne 

pytanie na które wójt miał nam przygotować odpowiedź na sesję, czy nauczyciele dostają 

dodatek motywacyjny, w jakich kwotach został wypłacony w szkołach w Starej Kornicy, 

Szpakach, Kobylanach. Pytaliśmy również o możliwość zwiększenia nagród dla uczniów na 

kolejny rok szkolny. Nie dostaliśmy żadnych informacji. Zadawaliśmy pytania na sprawy 



bieżące, czy wszystkie etaty w szkołach są już obsadzone, czy są szkoły przygotowane do 

rozpoczęcia roku szkolnego. Te pytania zostają dalej bez odpowiedzi. Następnie poprosiła 

wójta, żeby przygotował na kolejną sesję rozliczenia zużycia opału w placówkach szkolnych i 

w budynkach należących do Urzędu Gminy, chodzi o strażnice, świetlice. Przedstawienie 

zużycia paliwa we wszystkich samochodach i maszynach podległych, należących do mienia 

gminy i o przygotowanie takich informacji dla radnych do wglądu. Chodzi o zużycie 

kwartalne, mamy pierwsze półrocze i do półrocza na pewno można to przygotować.  Kolejną 

sprawą o którą chciałam się zapytać wójta, to czy jest zadowolony z odpowiedzi na te 

interpelacje. Powiedziała, że ma uwagę do Przewodniczących Komisji, gdyż to w ich władaniu 

jest zwoływanie komisji, a pana wójta w przygotowaniu dokumentacji do tej komisji. Jeżeli 

Państwo zwracają się do wójta o jakieś dokumenty, to wójt musi to udzielić i nie rozumie 

przesuwania odpowiedzi na interpelację, która miała dwie strony i nie jest odpowiedzią na 

żadną interpelację. Sołectwo Stara Kornica z panem sołtysem, jak również z inicjatywy Koła 

Gospodyń Wiejskich w Starej Kornicy chciało wszystkich Państwa serdecznie zaprosić 3 

września na plac przy Urzędzie Gminy na kino letnie o godzinie 19.  

Punkt 8. Sprawy różne i wolne wnioski 

Sołtys wsi Wygnanki powiedziała, że chciałaby podsumować. Jedna sprawa to jest droga w 

Kiełbaskach. Zwróciła się z apelem do sołtysów, że zanim zgodzą się na taką reperację drogi, jak była 

zrobiona w Kiełbaskach przez tą grupę, to się zastanówcie, bo jest to strata pieniędzy. Trzy palety 

masy i tego cementu to do niczego nie służy. Niech wójt przyoszczędzi te pieniądze.  Dodała, że 

chciałaby sprostować, bo różne pogłoski chodzą, do wiadomości publicznej, że pan wójt nam nie 

dołożył ani do namiotu, ani do niczego innego. Zrobiliśmy zakupy za 1.000,00 zł tak jak każda wieś. 

Pracownicy dostają wynagrodzenie, radny policzył bardzo szybko, to są niemałe pieniądze dla gminy, 

a pan wójt zaznaczył to parę razy i przekonałam się na własnej skórze, że nie wykonują poleceń pana 

wójta. Nawet zaproszenia na dożynki nie zostały wysłane dla wszystkich sołtysów, to też wójt 

zaznaczył, że nie wykonali to pracownicy gminy. Następnie podziękowała za wspólną zabawę na 

dożynkach. 

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim sołectwom, które przyczyniły się do uatrakcyjnienia 

dożynek. Na przyszły rok jeszcze więcej zaprezentuje się sołectw w namiotach zakupionych przez 

gminę, bądź z pozyskanych na to funduszy. Następnie powiedziała, że zaszeregowanie możecie 

Państwo odszukać w Interpelacji. Zarządzeniem wójta z 14 grudnia 2021 r., być może jest to 

zmienione zarządzenie, najniższe zaszeregowanie jest 2.150,00 zł do 2.200,00 zł, najwyższe 



zaszeregowanie 3.600,00 zł do 6.800,00 zł.  Zapytała panią sołtys, czy jest uregulowana sprawa drogi i 

wywózka będzie zrobiona z funduszy sołeckich? Pan wójt na komisji powiedział, że następnego dnia 

wyrazi zgodę i ta droga będzie zrobiona, czy  jest w toku realizacji?  

Sołtys wsi Wygnanki odpowiedziała, że dzwoniła do Pani Maciejuk, powiedziała, że umowa została 

podpisana z wykonawcą, że dojdzie do skutku. Dodała, że tylko za pieniądze sołeckie, wójt nie dołożył 

nam do tej drogi. Droga nie będzie na tyle metrów ile chcieliśmy.  

Przewodnicząca Rady powiedział, że nie jest to pierwsza droga, na którą rada opiniuje wywózkę, bądź 

dołożenie pieniędzy do którejś inicjatywy i to nie zostaje wykonane. Są ignorowane nasze uwagi jako 

rady. Koszty sądowe były o wiele wyższe niż dołożenie do którejś inicjatywy. Nadmieniła, że 4 lipca 

2022 r. został również zmieniony regulamin wynagradzania pracowników samorządowych 

zatrudnionych w Urzędzie Gminy.  Najniższe jest tak jak mówiłam wcześniej 2.150,00 zł, a najwyższe 

zaszeregowanie XXII jest w kwocie brutto 7.000,00 zł.  

Sołtys wsi Wólka Nosowska zapytał czy telefony sołtysów i radnych są zamieszczone na stronie? 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że są dyżury radnych, jest adnotacja odnośnie numeru do rady, 

jeżeli chodzi o numery do radnych to nie wie. 

Zastępca Wójta Gminy powiedział, że powyższa kwestia była poruszana. Zapytał czy wszyscy radni 

wyrazili zgodę na publikowanie numerów telefonów? 

Przewodnicząca Rady poprosiła, aby sprawdzić czy radni wyrazili zgodę. Jeżeli tak, to o umieszczenie 

takich informacji. 

Zastępca Wójta Gminy powiedział, że mamy adresy mailowe, nie ma obowiązku publikacji innych 

rzeczy. Są na stronie bip i nie będziemy powielać na stronie.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że nie będziemy powielać tej informacji. Jeżeli radni bądź sołtysi 

nie wyrazili zgody to takich informacji nie będzie.  

Punkt 9. Zamknięcie obrad sesji 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 18:05 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła LIV sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

Protokołowała: Marzena Gromysz 

Przewodniczyła: Zofia Szpura 


