
PROTOKÓŁ Nr LVI/2022  

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Stara Kornica  

odbytej w dniu 29 września 2022 r. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI 

Data rozpoczęcia 29.09.2022 r. 

Godzina rozpoczęcia 18:00 

Godzina zakończenia 21:20 

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 Stanisław Maciejuk 

Goście 
Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica 

Małgorzata Patralska – Skarbnik Gminy 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

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

Kornica w dniu 29 września 2022 r. Powitała przybyłych radnych, wójta gminy oraz skarbnik gminy, 

mieszkankę Starej Kornicy. 

  



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/315/2022 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 17 sierpnia  

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

2) 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”, 

3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2022 - 2036, 

4) zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś chciałby wprowadzić zmiany do porządku obrad?  

Radni nie wnieśli zmian do porządku obrad.  

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: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

Punkt 3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) 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, 



2) 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”, 

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

2036, 

4) zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

1) 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 poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetu o zaopiniowanie uchwał.  

Przewodniczący Komisji Budżetu powiedział, że projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że dzisiejsze uchwały są podejmowane ze względu na uchwałę 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, która zakwestionowała nam uchwały, które 

zostały przyjęte przez Radę Gminy 17 sierpnia 2022 r. Radni otrzymali informację, czego dotyczyły 

błędy w tych poprzednich uchwałach.  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr LVI/320/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 

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. 

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 LVI/320/2022 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 29 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. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

2) 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 LVI/321/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 29 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. 

Radny Marek Michaluk zapytał wójta czy posiada projekt budowlany na modernizacje 

oświetlenia zewnętrznego w gminie Stara Kornica?  

Wójt Gminy powiedział, że ten projekt nie wymaga dokumentacji, jest zrobiony w ramach 

PFU. 

Radny Marek Michaluk zapytał wójta czy jeszcze nie ma projektu? 

Wójt Gminy powiedział, że tak.  

Radny Marek Michaluk powiedział, że jak ma pan PFU, ale jak kolega podpowiada, że nie jest 

potrzebny to widocznie nie jest potrzebny.  Jeżeli pan wymienia lampy, to o jakiej mocy one 

będą?  

Wójt Gminy powiedział, że tak jak wskazuje norma, zgodnie z ustawą.  

Radny Marek Michaluk zapytał jakiej mocy? 

Wójt Gminy powiedział, że nie ma takiej informacji, to operowały mocami osoby, które 

robiły dokumentację. 

Radny Marek Michaluk zapytał jaką dokumentację? 

Wójt Gminy odpowiedział, że Program Funkcjoanlno Użytkowy, gdzie musiało być 

powiedziane jakie parametry i normy muszą spełniać realizując tą inwestycję.   



Radny Marek Michaluk powiedział, że zaciągamy kredyt nie wiedząc nic o nim. Zapytał czy 

ktoś coś wie? Dodał, że ma przed sobą projekt budowlany branża elektryczna. Je to 

zaprojektowana linia, gdzie będzie wymieniana lampa, wyraźnie jest narysowane w jakiej 

odległości będą słupy, jakiej mocy będzie lampa, a pan karze nam podejmować decyzję, brać 

na coś kredyt, gdzie nie wiem jakiej mocy będzie lampa. Ilość lamp wiemy, bo wójt 

wspominał, że ok 600. To ma pan projekt budowlany, czy nie? 

Wójt Gminy powiedział, że nie jest wymagany. Na czas realizacji są określone dokumenty, 

które akceptuje prawo, podmiot który udostępnia słupy na których będą wymieniane lampy.     

Radny Marek Michaluk zapytał wójta czy ma przedmiar robót? 

Wójt Gminy powiedział, że jest w dokumentacji projektowej. Tutaj nie ma potrzeby 

wykonywania takiej dokumentacji.  

Radny Marek Michaluk zapytał jakiej mocy będzie lampa? 

Wójt Gminy powiedział, że w ramach przedmiaru, specyfikacji powinny być takie informacje 

zawarte, bo to będzie podstawa do wyceny tych wszystkich robót. 

Radny Marek Michaluk zapytał, czy dopiero będzie to szacowane? 

Wójt Gminy powiedział, że firma która w ramach przetargu ma przystąpić do tego zadania, to 

sobie oszacuje jaka lampa będzie stosowana, czy spełnia normę, czy spełnia wszystkie 

kryteria, które są niezbędne do realizacji i do uznania, że zadanie zostało wykonane zgodnie z 

wytycznymi tego programu.  

Przewodnicząca Rady zapytała czego dotyczyła inwentaryzacja lamp w gminie?   

Wójt Gminy powiedział, że rozmawiając z zakładem energetycznym o całej procedurze jak to 

będzie wyglądało, zlecili żeby pracownik który robi nam tą dokumentację dokonał 

inwentaryzacji lamp. Zakład energetyczny nie ma zasobów, żeby wysłać na taką prace i liczyć 

wszystkie lampy w gminie Stara Kornica. Umówiłem się, że to zlecę projektantowi, który 

przygotowuje dokumentację.  

Radny Marek Michaluk zapytał co robi projektant? 



Wójt Gminy powiedział, że dokumentację techniczną do wykonania. Na tym etapie nie jest 

wymagany projekt budowlany.  

Przewodnicząca Rady zapytała do jakich dróg jest robiony przedmiar na wymianę lamp? 

Wójt Gminy powiedział, że zgodnie z projektem miejscowości przylegają. Projekt zakłada, że 

lampy będą montowane przy drogach gminnych i powiatowych. 

Przewodnicząca Rady zapytała czy inwentaryzacja była robiona do konkretnych dróg, czy do 

wszystkich dróg, całego oświetlenia w gminie? 

Wójt Gminy powiedział, że we wszystkich sołectwach. Normy były dobierane w zależności od 

rodzaju drogi jaka jest w danej miejscowości. Z założenia było, że będą wymieniane na 

każdym.  

Radny Mateusz Leszczyński powiedział, że u niego we wsi są takie słupy na których nie ma 

lamp, a przydałoby się tam zamontować, bo między lampami jest bardzo ciemno. Czy na 

każdym słupie będzie zamontowana lampa? 

Wójt Gminy powiedział, że będzie założona na każdym słupie lampa, jeżeli dochodzi linia 

energetyczna.  

Radny Mateusz Leszczyński zapytał ile słupów jest w całej gminie, skoro mamy 600 

zamontować? 

Powinniśmy wiedzieć jak się rozłoży na poszczególne sołectwa.  

Wójt Gminy powiedział, że będzie robiona wymiana. Było polecenie, że zakładamy na 

każdym słupie we wsi tak jak jest droga asfaltowa. 

Radny Mateusz Leszczyński zapytał, co poza wsią i z kolonią? Dlaczego część wsi będzie miało 

oświetlenie, a część nie? 

Wójt Gminy powiedział, że będą montowane lampy i wymiana i dokładane gdzie jest sieć 

energetyczna do zasilania lamp.   



Radny Krzysztof Gawłowski powiedział, że w przypadku Kobylan jest odcinek, który jest w tej 

chwili oświetlany, to lampy są na co drugim słupie, ale lampy będą na każdym, bo tam idzie 

linia. W przypadku Kobylan jak liczyłem to chyba 50. Musi być odrębna linia energetyczna do 

zasilania.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę. 

PRZERWA 

PO PRZERWIE 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady sesji.  

Radny Mateusz Jóźwiuk zapytał czy będą obowiązywały normy czasowe po wymianie lamp i 

czy będą w okresie letnim? 

Wójt Gminy powiedział, że w tej chwili nie rozważał takiej opcji. Teraz zapalone zasłano 

światło tylko do 21.  

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie uchwały Nr LVI/321/2022 Rady Gminy 

Stara Kornica z dnia 29 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”. 

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 

LVI/321/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 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”. 

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 LVI/322/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 29 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 ma nadzieję że wykorzystane w tej uchwale środki, 

które zostaną zabezpieczone przez Radę Gminy będą szczegółowo analizowane przez pana 

wójta. Myślę, że pan wójt wykorzysta je z dużą gospodarnością w wyborze wyłonienia ofert, 

w wyborze wyłonienia inspektora nadzoru, opracowania projektów i będzie dążył do 

oszczędności na przygotowanie tych projektów i ich realizację i będą wszystkie inwestycje 

zrobione. Następnie poprosiła o przegłosowanie uchwały.  

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 

LVI/322/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 września 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 LVI/323/2022 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 

Projekt uchwały 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 



LVI/323/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2022. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 4. Sprawy różne i wolne wnioski.  

Radny Ignacy Janczuk zapytał się wójta, czy mieszkańcy Wólki coś zrobili, że nie zostały 

włączone lampy, jako jedynej wsi w gminie? Lampy przy drodze wojewódzkiej, które bardzo 

dobrze oświetlały miejscowość, a zarazem oświetlały skrzyżowanie. Następnie zapytał kiedy 

wójt usunie suche drzewa zagrażające naszym mieszkańcom na swoim obiekcie gminnym w 

Wólce Nosowskiej przy szkole. Jak wczytamy się w budżet, to w większości inwestycji są 

zabezpieczone pieniądze na nadzór, to jest w wysokości 3%, to są bardzo duże pieniądze. Po 

co tak duże pieniądze są zabezpieczane na nadzory? Gmina powinna zatrudnić na początek 

jedną osobą, a potem stworzyć zespół ludzi, którzy będą mieli odpowiednie wykształcenie i 

odpowiednie przeszkolenie, żeby móc nadzory budowlane wykonywać  z ramienia gminy. 

Nie ma lepszego nadzoru jak nadzór właścicielski. Ludzi, którzy będą mogli pisać projekty i 

składać, bo to w skali kadencji byłaby oszczędność. Wszystkie takie rzeczy są zlecane firmom 

zewnętrznym. Powinniśmy zatrudnić ludzi, którzy będą pozyskiwać środki, pisać projekty i 

nadzorować te projekty. Trzeba to zrobić, żeby te projekty były realizowane lepiej i 

skuteczniej.    

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli chodzi oświetlenie, to nie zakazał włączania. Pismem z dnia 

12 września 2022 r. wójt informuje zakład energetyczny co następuje.  Urząd Gminy zwraca 

się z prośbą o włączenia lamp ulicznych codziennie od zachodu słońca z opóźnieniem 30 

minut do 21 na terenie gminy Stara Kornica. Natomiast centrum  na odcinku od kościoła do 

skrzyżowania w kierunku Łosic do 23 oraz osiedle domków do 23. Prosimy o realizację do 16 

września. Napisałem o zapalnie wszędzie. Mam informację, żeby naprawili, ponieważ miałem 

dwa zgłoszenia, że nie świeci się przy drodze wojewódzkiej.   

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że lampy nie palą się od początku. 

Wójt Gminy powiedział, że się paliły i teraz uległy awarii.   

Radny Ignacy Janczuk zapytał, kiedy będą się paliły lampy w Wólce Nosowskiej?  



Wójt Gminy powiedział, że następnym pismem poszło zgłoszenie o włączenie lamp przy 

drodze wojewódzkiej, było wysłane 22 września. Prosiłem pracownika, żeby wysłał 

reklamacje ponieważ nie palą się w miejscowości Wólka przy drodze 698. Drzewa przy placu 

szkolnym, świetlicy, dopiero upłynął termin, miesiąc czasu od złożenia wniosku w jakim 

terminie będziemy wycinać. Zgodnie z pismem, które przedstawiłem ta czynność musi być 

poprzedzona informacją konserwatora, że będę wycinał. Pracownik poinformował, że można 

już wycinać, ponieważ konserwator zaakceptował, akceptem milczącym po upływie 30 dni. 

Nadzory muszą robić konsorcja, ponieważ tego wymaga specyfika i tego wymagają sprawy 

budowlane czy modernizacyjne. Docelowo można mieć swoich fachowców, ale jest to 

sprawa na przyszłość.    

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że nadzór może wykonywać każdy kto ma odpowiednie 

uprawnienia.  

Wójt Gminy powiedział, że nadzór może robić każdy, bo zgłaszałem na ostatniej sesji czy 

komisji. 

Radny Mateusz Leszczyński poprosił wójta, aby przedstawił wszystkie kwity wagowe 

odnośnie wszystkich sołectw. Z tego co wójt mówił one były ważone przed wyjazdem i po 

wyjeździe z PSZOK-u. Ilość ton śmieci za ostatnie trzy lata z całej gminy, wtedy będziemy 

mieli jasną sytuację jak to wygląda. Następnie złożył wniosek formalny o zatrudnienie osoby, 

która zajmie się wszystkimi  dokumentami odnośnie przetargów, pisaniem projektów do 

wszystkich inwestycji.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w dniu dzisiejszym złożyła wniosek do pana wójta 

odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi. Następnie odczytała powyższy wniosek.  

Radny Mateusz Leszczyński zapytał czy chodzi o wagę tylko z PSZOK-u, czy jest osoba która 

jeździ za samochodem i sprawdza z danego sołectwa i jeździ na wagę? Poprosił, aby 

następnym razem jeździła za samochodem, przed każdym sołectwem był wjazd na wagę i po 

każdym sołectwie był wjazd na wagę.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że ważenie przed każdym sołectwem jest trochę 

utrudnione ze względu, że są to koszty paliwa. Jeżeli chodzi o zatrudnienie pracownika 



zajmującego się pisaniem projektów to takie stanowisko mieliśmy w gminie. Zapytała, czy 

mamy pracownika zajmującego się pisaniem projektów i czy ma kwalifikacje do tego? 

Wójt Gminy powiedział, że pracownik który był i odpowiadał za projekty zgodnie ze 

schematem organizacyjnym odszedł do innej gminy. W tej chwili było to zlecone i było 

prowadzone dorywczo, teraz będzie rozwiązany temat, ponieważ przyjdzie osoba i zajmie się 

tylko tymi czynnościami, które wykonywał wcześniej pracownik, który odszedł do innej 

pracy.  

Przewodnicząca Rady zapytała czy będzie ogłoszony konkurs na to stanowisko? 

Wójt Gminy powiedział, że będzie zatrudniony.  

Przewodnicząca Rady zapytała czy to będzie zatrudniona osoba, która będzie pomocą 

administracyjną? 

Wójt Gminy powiedział, że inspektorem zgodnie z ustawą o samorządzie.   

Przewodnicząca Rady powiedziała, że będzie ogłoszony konkurs na to stanowisko. 

Wójt Gminy powiedział, że będzie na tym stanowisku pracowała osoba, która jest do 

zatrudnienia na tym stanowisku. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy jest to osoba która wraca z urlopu macierzyńskiego i jest 

pracownikiem gminy? 

Wójt Gminy powiedział, że tak. 

Radny Mateusz Leszczyński zapytał czy są kwity wagowe i czy jeździ osoba na poszczególne 

sołectwa? 

Wójt Gminy powiedział, że śmieci są ważone, rejestrowane. 

Radny Mateusz Leszczyński powiedział, że na samochód wchodzi ponad tona paliwa. 

Przyjedzie samochód pusty, weźmie śmieci, zważy się przed wjazdem na sołectwo, zbierze 

śmieci i zatankuje się do pełna, to jest ponad tona, razy 18 sołectw.  



Wójt Gminy powiedział, że na dzień 31 sierpnia łącznie zostało odebranych 306 ton na łączną 

kwotę 289.000,00 zł.  

Radny Mateusz Leszczyński poprosił, aby był pracownik który sprawdzi samochód który się 

zwarzy, niech jedzie za nim aż do wagi.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że jeżeli chodzi o tankowanie paliwa to mamy w Radzie 

pracownika, który pracuje na stacji. Jeżeli takie samochody przyjeżdżają bardzo proszę o 

informację czy w danym dniu jak przyjeżdżają na PSZOK, czy one przyjeżdżają się 

zatankować.  

Radny Mateusz Leszczyński poprosił o przegłosowanie wniosku w sprawie pracownika. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o zapisanie wniosku formalnego przedstawionego przez 

radnego o zatrudnienie pracownika zajmującego się przygotowaniem projektów 

realizowanych, dokumentacji projektowej w gminie Stara Kornica. Dodała, że kwestia 

zatrudniania pracowników należy do kompetencji wójta, kwestia zmiany schematu 

organizacyjnego i jak to będzie wyglądało również należy do wójta. Następnie poprosiła o 

przegłosowanie wniosku formalnego. 

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: 

10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli chodzi o śmieci to są rejestrowane, pracownicy jeżdżą. 

Samochód, który jedzie jest monitorowany, bo na tej podstawie sprawdzamy czy faktycznie 

był w danym domu.  

Radny Mateusz Leszczyński opuścił obrady sesji.     

Przewodnicząca Rady poprosiła wójta, aby na sesję październikową przygotował odpowiedzi. 

Poprosiła, aby uwzględnić ile było zgłoszeń od osób, którym nie zostały śmieci odebrane i czy 

te osoby są obciążane kosztami i nie płacą. 



Wójt Gminy powiedział, że te wszystkie informacje zostaną przedstawione jak będziemy 

wnioskować o uchwalenie nowych stawek na nowy rok budżetowy.  

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że cieszy się że dzisiaj została podjęta uchwała budżetowa, w 

końcu dokonaliśmy zmian. Dodał, że zmarnowali przynajmniej dwa miesiące zanim 

podjęliśmy tą uchwałę jak należy, a wszystko przez to że wójt nie wyrażał zgody na zwołanie 

komisji budżetowej i postanowił, że z pracownikami podczas nieobecności zmieni zapisy 

budżetowe w wyniku czego doszło do uchybień, nieprawidłowości w uchwale. Następnie 

odniósł się do opinii Izby Obrachunkowej. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 

uchwala co następuje. Wszczyna postępowanie nadzorcze w sprawie uznania za nieważną 

uchwałę nr LIII/315/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 17 sierpnia w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2022 z powodu istotnego naruszenia. Badając przedmiotową uchwałę 

kolegium RIO w Warszawie ustaliło i zwarzyło co następuje. W wyniku badania ww. uchwały 

kolegium izby stwierdziło, że Rada Gminy Stara Kornica uchwaliła. Z analizy zapisów 

powyższej części  wynika, iż wartości ujęte w ww. załączniku nr 1 do uchwały w zakresie 

finansowania planowanego deficytu 2022 r. odbiegają zasadniczo od źródeł finansowania 

deficytu budżetu 2022 r. co stanowi istotne naruszenie art. 229 ustawy o finansach 

publicznych. Cały czas jest mowa o Radzie Gminy, nie pracownicy, nie wójt, tylko Rada 

Gminy. Praca radnego polega na zaufaniu do pracowników, wójta. Nie wiem co się porobiło 

w naszej radzie, że tego zaufania nie ma. Ja nie mam zaufania do wójta i do jego obietnic i do 

tego co on planuje. Za wszystkie błędy została obwiniona rada, nie pracownicy. Zapytał wójta 

czy Ci pracownicy poniosą jakieś konsekwencje? Jedna sesja jest to koszt około 3.000,00 zł. 

Następnie zapytał wójta, kiedy zostanie naprawiona nawierzchnia w Zalesiu, którą uszkodziła 

równiarka w ubiegłym roku? Poprosił o załatanie dziur na drodze z Kazimierzowa do 

Koszelówki. Odnośnie oleju opałowego wójt wspomniał, że jest związany umową 7,06 zł, ja 

kupowałem olej napędowy w tym tygodniu i płaciłem po 6,83 zł. Zapytał wójta czy zamierza 

zweryfikować tą cenę? Poprosił, aby zwrócić uwagę dla firmy Ekolider zbierającej odpady, że 

są dni w których również MPO odbiera odpady od przedsiębiorców. Ekolider bardzo chętnie 

podbiera śmieci od przedsiębiorców. Płacę za śmieci dla MPO, a drugi raz gmina płaci do 

Ekolidera. 

Wójt Gminy powiedział, że zapyta czy takie przypadki są.  



Przewodnicząca Rady powiedziała, że jednego dnia odbierają dwie firmy, zdarzają się różne 

przypadki, ale w tej chwili ta firma działa na swoją korzyść, bo zabierają śmieci za które 

przedsiębiorcy płacą dla drugiej firmy. My jako mieszkańcy będziemy mieć większy tonaż. 

Jeżeli nie będą się powtarzały takie dni gdzie przedsiębiorcy i mieszkańcy mają ten sam dzień 

oddawania śmieci, to nie będzie pomyłek. Proszę zwrócić uwagę dla firmy, która odbiera od 

mieszkańców, żeby nie brała koszy które są podpisane i nie są ich własnością.  

Radny Piotr Kiryluk powiedział, że nie może być taka sytuacja, że podwyżki energii oraz opału 

dotykają wszystkich mieszkańców, a nasi najemcy mają zaniżone stawki. Trzeba to jak 

najszybciej doprowadzić do takiego stanu, żeby opłaty były realne. Następnie poprosił o 

odpowiedź odnośnie dróg. 

Wójt Gminy powiedział, że droga w Zalesiu było w tamtym roku zgłoszone 100.000,00 zł, 

niestety nie zostało to wprowadzone.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że było wprowadzone kiedy wójt wnioskował.  

Wójt Gminy powiedział, że jest procedowana decyzja, zwrócił się mieszkaniec Wólki 

Nosowskiej o wydzierżawienie nieużytków po byłej żwirowni na strzelnicę. Została podpisana 

umowa, jestem jeszcze związany wydaniem określonych dokumentów, nie wydaje. Chciałem 

teraz publiczne poinformować. Zapytał, czy radny z Wólki Nosowskiej ma coś przeciwko 

temu?   

Przewodnicząca Rady zapytała wójta czy zawiera umowę nie informują o tym radnych?  

Wójt Gminy powiedział, że jest to umowa zawarta na rok czasu, nie wymaga zgody rady. Nie 

podpisałem kolejnych dokumentów, czekałem na posiedzenie rady, żeby poinformować o 

tym fakcie. Miałem telefony od mieszkańców, że giną drzewa. Wysłałem pracowników, żeby 

sprawdzili jakiego to rodzaju drzewa i czy doszło do naruszenia prawa. Abym mógł temat 

dokończyć to umowa została podpisana do sierpnia 2023 r. Takie umowy podpisuje sam, 

uchwała nie jest wymagana. Mam jeszcze wydać regulamin i zatwierdzić, ale jeszcze tego nie 

zrobiłem, ponieważ chce poinformować radnego z Wólki, że takie zdarzenie ma miejsce. 

Zapytał radnego, czy ma zastrzeżenia, uwagi co do takiego zagospodarowania? Jeżeli chodzi 

o uchodźców, to w tej chwili mamy 13 osób. Pokazywaliśmy im mieszkania w Wólce i w 



Starej Kornicy, żeby nie palić w szkole. W szkole w Szpakach jest palone od poniedziałku do 

piątku. W szkole są dwa mieszkania, to pomieszczą te 13 osób. Na dzień dzisiejszy kazałem 

włączyć piec olejowy, żeby temperatura była znośna. Odmówili zamieszkania w Wólce oraz 

w Kornicy.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że rozumie że gminy są obligatoryjnie zobowiązane żeby 

każda gmina posiadała taki ośrodek w którym ma uchodźców. Czy to jest obligatoryjnie 

narzucone, czy dobrowolna deklaracja gminy?  

Wójt Gminy powiedział, że jak mamy do czynienia z uchodźcami od 24 lutego, to 

dokumentacja która przychodziła jest powszechnie dostępna. Wojewoda  nie nakazywał, 

tylko zwracał się z prośbą żeby przygotować pomieszczenia dla tych osób.    

Przewodnicząca Rady powiedziała, że jej pytanie brzmiał czy gminy są zobowiązane 

obligatoryjnie żeby prowadzić takie ośrodki. Jest tam 13 osób, są to pomieszczenia bardzo 

duże, które będą obciążeniem dla gminy byłaby możliwa relokacja tych osób do innego 

ośrodka  w innej gminie. Jeżeli one nie wyrażają zgody, żeby zamieszkać w tych 

mieszkaniach, bo nie podobają się warunki, to trzeba się zastanowić czy nas będzie na to 

stać.  

Wójt Gminy powiedział, że osoby które są, to jednym z warunków pozostania tam było że nie 

chcą rozdzielać rodzin. W Szpakach jest mieszkanie trzypokojowe, jest to liczna grupa i nie 

wiadomo czy się zmieszczą. 

Przewodnicząca Rady zapytała czy te mieszkania są w szkole? Mieszkania w szkole są 

eksploatowane w tej chwili jako archiwum dla szkoły. 

Wójt Gminy powiedział, że archiwum było przerobione z biblioteki, a tam jest magazynek.  

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że trzeba by było się spotkać z wójtami, burmistrzem i 

starostą i zastanowić się, bo być może któraś z gmin ma lepszy lokal. Ulokować ich w jednym 

miejscu. 



Wójt Gminy powiedział, że jeżeli chodzi o psychologa, logopedę w szkole, to te stanowiska są 

obsadzone. Jest problem tylko z psychologiem i z pedagogiem specjalnym. Dyrektorzy 

dostają dodatek motywacyjny, pracownicy też dostawali i dalej będą dostawać.  

Przewodnicząca Rady zapytała, czy dyrektorzy dostają dodatek motywacyjny? 

Wójt Gminy odpowiedział, że tak. 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy nauczyciele dostają dodatek motywacyjny? 

Wójt Gminy odpowiedział, że dostawali. Była przerwa jak był covid, w tej chwili podpisałem 

jeżeli ktoś nie miał. W tym roku jest zgoda wójta, żeby wypłacali w każdej szkole. Jeżeli 

chodzi o olej opałowy w budynkach publicznych, straże, świetlice paliwo, sprzęt ruchomy, 

który zużywa paliwo jest prowadzona ewidencja godzin pracy i jest rejestracja zużycia oleju. 

Rozliczenie odnośnie dożynek było przedstawione na piśmie, zwrócił się z interpelacją pan 

Kiryluk do wiadomości do pani przewodniczącej i chyba była wysłana Państwu odpowiedź. 

Dostaną Państwo zaproszenia na 5 października na uroczyste obchody przy pomniku w 

Kiełbaskach. Zamówiłem olej opałowy 20 tyś, teraz czekam po przetargu, zamykam 

procedurę, będę dalej kupował tak jak jest zapotrzebowanie. 

Radny Mateusz Jóźwiuk zapytał się odnośnie wniosku złożonego przez panią dyrektor o 

pomocy nauczycielską w przedszkolu, o stworzenie etatu. Czy zostało coś poczynione w tym 

kierunku? 

Wójt Gminy odpowiedział, że jest napisane że trzeba zatrudnić dodatkowego nauczyciela, 

ponieważ dzieci będą przebywały do godziny 16. Nie wiem czy jest taka sytuacja, że w 

Szpakach dzieci muszą być do godziny 16.  

Radny Mateusz Jóźwiuk powiedział, że tam jest potrzebna pomoc.  

Przewodnicząca Rady powiedziała, że pani dyrektor zwróciła się z trzema pismami. Pierwsze 

pismo było o wyrażenie zgody, żeby świetlica była wydłużona do 16, drugie pismo dotyczyło 

wyrażenia zgody na zatrudnienie pomocy do najmłodszej grupy, trzecie pismo dotyczyło 

placu zabaw i dachu. Jeżeli chodzi o świetlicę i jest takie zapotrzebowanie rodziców, mają 

prace i chcą żeby dzieci przebywały w tym czasie w szkole, to nie rozumiem wyboru czy są to 



dwie czy trzy osoby. Pan wójt powiedział, że jeżeli będą oszczędności z dożynek to zostaną 

przeznaczone na zrobienie dobrze dachu. Zapytała wójta, czy bierze pod uwagę żeby była 

świetlica do godziny 16, czy będą zatrudnione te osoby do pomocy? 

Wójt Gminy odpowiedział, że w biurze pracy był nabór na stażystów. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że nie może być osoba z Urzędu Pracy zatrudniona, bo to 

jest stażysta, a stażysta jest przypisany do osoby.   

Wójt Gminy powiedział, że jako osoba dodatkowa do grupy to może być stażysta. Chciałbym, 

żeby tam dzieci miały świetlicę. Trzeba sprawdzić czy w tej placówce zgodnie ze statutem, 

zgodnie z prawem od którego roku dzieci mogą chodzić do tej szkoły.   

Przewodnicząca Rady powiedziała, że jest furtka że panie muszą zmienić statut, żeby dzieci 

dwu i pół letnie mogły chodzić do przedszkola.  

Wójt Gminy powiedział, że nabór dzieci do przedszkola, czy nabór dzieci tak jak jest w szkole 

w Szpakach nie ma przedszkola, tylko jest oddział.  

Radny Mateusz Jóźwiuk powiedział, że jeżeli ułatwimy dla rodziców żeby ten czas dzieci 

mogły spędzić w szkole, to z biegiem czasu dzieci będą zostawać  w tej szkole, rodzice nie 

będą ich zabierać. Nie będzie takiej wymówki, bo świetlica jest do 16. 

Wójt Gminy powiedział, że trzeba wyjaśnić o jakich dzieciach pani dyrektor mówiła, które 

przyjdą od lutego. Dzieci, które będą chodziły i przyjdą do pierwszej klasy to one i tak 

zostaną. Nadmienił, że nie powiedział, że jeżeli pieniądze zostały, to pan Kiryluk już wyliczył 

że będą przeznaczone. To pan Kiryluk wypowiedział te słowa, że z tych pieniędzy będzie 

zrobiony dach.  

Radny Mateusz Jóźwiuk opuścił obrady sesji.  

Radny Ignacy Janczuk poprosił wójta i radnych, aby na następny rok budżetowy złożyć na 

drogi na osiedlu, na wszystkie drogi które mogą być wybudowane, na drogę od cmentarza co 

prowadzi na Walim. 



Wójt Gminy powiedział, że od dawna już o tym mówił, że ma taki zamiar, tylko trzeba jeszcze 

dokonać przeglądu planu miejscowego szerokości dróg, normy pasa drogowego, normy 

pobocza i wtedy będzie można rozmawiać o konkretnych wnioskach.  

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że kiedyś trzeba to rozpocząć, bo to osiedle jest ładne, 

trzeba żeby się ludzie tutaj budowali. Pytały mnie dwie osoby czy nie wiem czy jest jakaś 

działka w Kornicy, bo chciałyby się pobudować. Myślę, że przyszła pora żeby to osiedle 

nabrało wyglądu. Trzeba porozmawiać z mieszkańcami, którzy tam mają pole do podzielenia 

na działki i żeby ludzie mieli jedno miejsce do pobudowania domów. Te drogi są tragiczne i to 

powinniśmy zrobić. Musimy stworzyć warunki dla ludzi młodych. 

Radny Mateusz Jóźwiuk wrócił na obrady sesji. 

Wójt Gminy powiedział, że rozsądne, logiczne dzielenie zadań, inwestycji w zależności od 

potrzeb, tam gdzie ludzie w dużym stopniu na co dzień będą to wykorzystywali. Trzeba 

rozmawiać z mieszkańcami tych działek i myślę że pan się włączy, które mogą być 

zagospodarowane pod zabudowę jednorodzinną. Każdy właściciel ma prawo działkę 

podzielić i sprzedać, bo jeżeli nie ma w planie miejscowym to robi na warunkach zabudowy. 

W dyskusji odnośnie studium wykonalności była propozycja, żeby podzielić działki i zaznaczyć 

pasem zabudowy drogę wojewódzką od zlewni w Wólce, aż do końca granicy powiatu. Był 

komentarz, że są obwarowania prawne, normy które nie pozwalają w takim stopniu 

zaznaczyć pas drogowy od środka jezdni 200 m. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że również uczestniczyła w tym spotkaniu i wnioskowała, 

żeby nasze osiedle było w planie zagospodarowania przestrzennego wzięte pod uwagę 

zabudowy mieszkaniowej. Zapytała, czy to jest ujęte? 

Wójt Gminy powiedział, że do studium na razie szczegółowo nie robimy. Do studium idzie 

zapis przeznaczenia. Ta część prawdopodobnie będzie zgłaszana, że tu nie mogą powstawać 

fabryki, tu może być zabudowa zagrodowa lub zabudowa mieszkalna. Następnie poprosił o 

przygotowanie zdjęcia. Jeżeli chodzi o SUW Wólka Nosowska będę robił wszystko, żeby 

zrobić w terminach. Jednym z kryterium wyboru to będzie czas realizacji. Są to zbiorniki na 

które czekaliśmy, które miały przyjść w miesiącu lipcu, przyszły we wrześniu tak jak kierownik 

informował. One zostały wstawione przez dach, dlatego nie było pokrycia dachowego. Teraz 



przejdą do pokrycia dachowego, ściany są otynkowane, układanie glazury, terakoty na całej 

powierzchni. Nie ma zagrożenia, że ta inwestycja nie będzie zrealizowana w terminie.    

Radny Marek Michaluk zapytał wójta, kiedy zostanie posprzątany plac gminny gdzie jest 

targowica? 

Wójt Gminy powiedział, że jest zgłoszenie żeby uporządkować z krzemienia. Jak to będzie 

uporządkowane to będzie to wyrównane. Jeżeli pogoda pozwoli to do końca roku ta pryzma 

zginie. 

Przewodnicząca Rady zapytała gdzie to będzie umieszczone? 

Wójt Gminy powiedział, że będzie umieszczone tam gdzie ludzie wyrażają zgodę i chcą 

dołożenia.  

Radny Marek Michaluk powiedział, że zginie ten krzemień i zostanie przewieziony do 

Kobylan. Następnie powiedział, że za Urzędem przy sklepie nr 2 leży kawałek betonu już 

czwarty rok. Zapytał czy zostanie to posprzątane? 

Radny Jacek Kulesza opuścił obrady sesji.  

Wójt Gminy powiedział, że są chętni z naszego terenu żeby utwardzić drogę. Pan Krzysztof 

się zgłosił na wniosek mieszkańców. Targowicy nie mam i nie pobiera opłaty.  

Radny Piotr Pieczyński opuścił obrady sesji.  

Radny Marek Michaluk zapytał kto płaci za śmieci które produkują obywatele Ukrainy? 

Wójt Gminy odpowiedział, że gmina. 

Radny Marek Michaluk powiedział, aby przekazać tym mieszkańcom żeby nie wyrzucali 

butelek po alkoholu do koszy gminnych przy kościele i przy świetlicy. 

Wójt Gminy odpowiedział, że zwróci się żeby wysypywali do kontenera, który jest 

kontenerem na śmieci niesegregowane. 

Radny Marek Michaluk zapytał ile płaci mieszkaniec Starej Kornicy za wynajmem świetlicy? 



Wójt Gminy powiedział, że jest regulamin. Nadmienił, że przedstawi regulamin z uchwałą. Za 

spotkanie okolicznościowe 500,00 zł, za jakieś kolejne 1.000,00 zł.  

Radny Marek Michaluk powiedział, że mieszkaniec go poprosił, żeby się dowiedzieć. Zapytał 

kto ustalił te stawki?  

Wójt Gminy odpowiedział, że gmina, pracownicy z wójtem. 

Radny Marek Michaluk poprosił o zrobienie takiego sprawozdania ile płaci mieszkaniec 

gminy. Zapytał kiedy było zrobione zdjęcie ze stacji uzdatniania wody oraz czy było robione 

badanie wody w ostatnim tygodniu? 

Wójt Gminy powiedział, że badanie było powtórzone na zapach i smak. 

Radny Marek Michaluk zapytał kiedy było robione, czy 13 września? Jest to bardzo ważna 

sprawa kiedy wójt zlecił wykonanie badania na stacji w Wólce Nosowskiej.  

Wójt Gminy powiedział, że badania które są zamieszczone na stronie internetowej są 

opisane kiedy wpłynęło do gminy, w którym miejscu było robione, jakiego rodzaju badania i 

kiedy były brane próbki. Protokół, który otrzymuje zamieszczam na stronie. 

Przewodnicząca Rady powiedział, że ma uwagę jeżeli chodzi o te protokoły, które są 

zamieszczane odnośnie wody, bo tam jest protokół, który zawiera dwie strony, a jest 

opublikowana jedna strona. Jeżeli jest druga strona, to też żeby była opublikowana. 

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli jest druga strona to jest to prawdopodobnie tylko 

podsumowanie. 

Radny Marek Michaluk zapytał czy było to badanie 13 września?  

Wójt Gminy powiedział, że wtedy kiedy była informacja, że są niespełnione dwie normy 

zapach i smak, ustaliłem z sanepidem, poinformowałem redakcję, że będę robił drugi raz 

próbę. Próba była robiona we wrześniu, dokładnie którego dnia i o której godzinie nie 

pamiętam, a pan może to sprawdzić na stronie internetowej gdzie jest wszystko 

zamieszczone.   



Radny Marek Michaluk powiedział, że był artykuł w gazecie, gdzie jest napisane że 13 

września pobraliśmy próbki jeszcze raz i na wyniki trzeba będzie chwilę poczekać. Pani 

Kasprowicz wyraźnie powiedział, że badanie było 13 września. Zapytał co robiła grupa 12 

września w miejscowości Kazimierzów?  

Wójt Gminy powiedział, że 12 września był płukany wodociąg, ponieważ mieliśmy zgłoszenie 

że woda na końcówce jest mętna, czy nieczysta.   

Radny Marek Michaluk zapytał ile kosztowały dożynki? 

Wójt Gminy powiedział, że są przekazane dla pani przewodniczącej i dla pana Kiryluka i 

proszę zapytać, bo w tej chwili nie ma takiej informacji.   

Radny Tadeusz Ilczuk powiedział, że wójt mówił, że było zgłoszone do zakładu 

energetycznego o zapalenie oświetlenia ulicznego w Wólce i w Kornicy, a w Rudce? 

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli faktycznie tak jest, to napisze pismo, zadzwoni. 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że jest godzina 21 i jest włączone światło w parku.  

Wójt Gminy powiedział, że jest włączone i trzeba to przestawić.  

Radny Ignacy Janczuk powiedział, że nie może się zgodzić z tym co powiedział pan wójt, bo 

próbuje obarczać radnych za problemy, bo za te wszystkie problemy odpowiada wójt. To 

wójt wprowadził ten chaos, który trwa od dwóch miesięcy. Mówiliśmy wcześniej, że te 

zmiany powinny się odbyć dużo wcześniej. Nie każdy z radnych może się stawić na wójta 

polecenie. Gdyby było to procedowane zgodnie z przepisami, sesja zwyczajna już dawno by 

się odbyła, a to jest dzisiaj trzecia sesja nadzwyczajna.  

Punkt 5. Zamknięcie obrad sesji 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 21:20 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła LVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

Przewodniczyła: Zofia Szpura 

Protokołowała: Marzena Gromysz 


