PROTOKÓŁ Nr XLI/2021
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Stara Kornica
odbytej w dniu 22 września 2021 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI
Data rozpoczęcia

22.09.2021 r.

Godzina rozpoczęcia

17:10

Godzina zakończenia

20:05

Miejsce

Sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica

Przewodniczący obrad

Zofia Szpura – Przewodnicząca Rady Gminy Stara Kornica

Liczba radnych

15

Liczba obecnych radnych

15

Nieobecni radni

-

Goście

Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica
Małgorzata Patralska – Skarbnik Gminy

Punkt 1. Otwarcie sesji
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura otworzyła XLI sesję Rady Gminy Stara Kornica w dniu 22
września 2021 r. Powitała przybyłych Radnych, Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka, Skarbnik Gminy
Małgorzatę Patralską.
Przewodnicząca Rady poprosiła o powstanie i uczczenie minutą ciszy byłego Wójta Gminy Stara
Kornica Franciszka Kałużnego.

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 protokołu z XL sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021 – 2036,
2) zmian w budżecie gminy na rok 2021,
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady po odczytaniu porządku obrad zapytała, czy ktoś chce wprowadzić zmiany do
porządku obrad?
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 15 radnych
biorących udział w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
przyjęła porządek obrad.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

3) przyjęcie protokołu z XL sesji
Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś wnosi uwagi do protokołów?
Radni nie wnieśli uwag do protokołów.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 15 radnych
biorących udział w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”
przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 3. Podjęcie uchwał w sprawie
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata
2021 – 2036
Przewodnicząca Rady poprosiła o wyjaśnienia Skarbnik Gminy.
Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XL/248/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia
4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata
2021-2036.
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stanowi załącznik do protokołu.
Skarbnik Gminy przedstawiła objaśnienia do uchwały Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021-2036.
W dyskusji udział wzięli: Radny Ignacy Janczuk, Przewodnicząca Rady Zofia Szpura, Wójt Gminy
Kazimierz Hawryluk.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLI/252/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22
września 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata
2021 – 2036.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 15 radnych
biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 15 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XLI/252/2021 Rady Gminy Stara
Kornica w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2021 –
2036.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

2) zmian w budżecie gminy na rok 2021
Przewodnicząca Rady zapytała czy są pytania do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2021?
W dyskusji udział wzięli: Radny Mateusz Leszczyński, Przewodnicząca Rady Zofia Szpura.
Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnik Gminy o wyjaśnienia jakie są zmiany w uchwale budżetowej.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok
2021.
W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Rady Zofia Szpura, Skarbnik Gminy, Wójt Gminy.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XLI/253/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22
września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że powodem jej wprowadzenia i zmian jest orzeczenie Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w
sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego o uznanie za nieważną w części uchwały Nr
XL/249/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na rok 2021.
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stanowi załącznik do protokołu.
W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Rady Zofia Szpura, Wójt Gminy, Radny Ignacy Janczuk.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 15 radnych
biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 14 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę Nr XLI/253/2021 Rady Gminy Stara Kornica w
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4. Sprawy różne i wolne wnioski
Radny Tadeusz Ilczuk opuścił obrady sesji.
Radny Piotr Kiryluk odczytał interpelację z 29 czerwca 2021 r. odnośnie naprawy dziur i ubytków
nawierzchni drogi z Dubicz do Zalesia o nr ewidencyjnym 338 i drogi na Kolonię Dubicze o nr
ewidencyjnym 213 oraz drogi w Kazimierzowie o nr ewidencyjnym 274 i 275.
Interpelacja stanowi załącznik do protokołu.
Radny Piotr Kiryluk odczytał odpowiedź Wójta Gminy Stara Kornica na interpelację z 29 czerwca 2021
r.
Odpowiedź na interpelacja stanowi załącznik do protokołu.
Radny Piotr Pieczyński opuścił obrady.
Radny Piotr Kiryluk poprosił Wójta Gminy o udzielenie odpowiedzi, kiedy będzie ogłoszony przetarg
na Stację Uzdatniania Wody?
Wójt Gminy poinformował, że jeżeli chodzi o Stację Uzdatniania Wody, to zadanie zostało zamienione
na dotację, a nie na pożyczkę. Została podpisana umowa, Pani Skarbnik uznała że tak będzie zapisy
ujmować w budżecie, została uruchomiona procedura i będzie ogłoszony przetarg jako następny w
kolejności.
Radny Piotr Kiryluk powiedział, żeby ogłosić przetarg muszą być zabezpieczone środki w budżecie
gminy. Zapytał skarbnik czy może być ogłoszony przetarg?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że żeby ogłosić przetarg muszą być środki zabezpieczone w budżecie. Jeżeli
chodzi o tą inwestycję, to one są w przedsięwzięciach, jeżeli okres realizacji jest dłuższy niż jeden rok,
to wtedy jest przedsięwzięcie. Środki nie mogą być wydatkowane w tym roku.
Wójt Gminy poinformował, że bazuje na zapisach w budżecie, które skarbnik przedstawia na bazie
harmonogramu, który potwierdził.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minut przerwy.
PRZERWA
PO PRZERWIE

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady posiedzenia.
Wójt Gminy poinformował, że myśli że zapisy w budżecie są tak zrobione, że pozwoli mu to ogłosić
przetarg.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeżeli wydatki będą w 2022 r. to, to co jest w przedsięwzięciach musi się
znaleźć w projekcie budżetu.
Przewodnicząca Rady poprosiła o wyjaśnienia Wójta Gminy w sprawie drogi.
Wójt Gminy wyjaśnił, że drogi były łatane. Łatanie jest praktycznie takie, że nie wytrzyma do
następnego roku.
Radny Piotr Kiryluk przedstawił interpelację z dnia 20 maja 2021 r., skierowaną do Wójta Gminy Stara
Kornica dotyczącą zadania „Energia dla przyszłości”.
Interpelacja stanowi załącznik do protokołu.
Radny Piotr Kiryluk odczytał odpowiedzi Wójta Gminy z dnia 22 lipca 2021 r., oraz 15 września 2021
r. na złożoną interpelację.
Odpowiedzi stanowią załączniki do protokołu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że przed ogłoszeniem oferty i uzyskaniem ceny ofertowej na realizację były
rozpisane wszystkie źródła finansowania i dotacje. Dotacja jest podawana w kwotach i podawana w
procencie. Jeżeli chodzi o to co Rada przegłosowała 245.000,00 zł, pierwsze instalacje były robione w
2016 r. i ludzie płacili wtedy 2.000,00 zł - 2.200,00 zł.
Radny Mateusz Leszczyński zapytał, na co Wygnanki przeznaczyły fundusz sołecki? Poinformował, że
dostał informacje, że fundusz sołecki zostanie przekazany na drogę przez wieś, która ma być robiona
za rok. Nadmienił, że zostało to wszystko ustalone, a nie było zebrania wiejskiego i mieszkańcy są
zdziwieni.
Wójt Gminy powiedział, że jest to sprawa sołectwa. Pani Skarbnik i Pani Maciejuk dostają i analizują
czy wszystko jest zgodne z prawem, dopiero później trafia to do wójta. Pani Skarbnik informuje i
podaje dane dotyczące wartości do końca lipca, a mieszkańcy mają do końca września złożyć do
gminy na dziennik, komplet dokumentów dotyczących realizacji funduszu sołeckiego w 2022 r.
Radny Mateusz Leszczyński zapytał kiedy będzie wykonany fundusz sołecki. Powiedział, że chciałby,
żeby został wykonany jak najszybciej, przed mrozami.
Wójt Gminy odpowiedział, że przetarg jest ogłoszony, nie wie jakie będą rozstrzygnięcia, ile będzie
ofert, jakie będą kwoty i czy dojdzie do skutku.
Radny Marek Michaluk przypomniał, że rok temu odbyło się zebranie w Koszelówce. Wójt obiecał, że
dołoży mieszkańcom ok. 22.000,00 zł na zakup kruszywa na działki gminne. Zapytał, kiedy wójt
zamierza zakupić kruszywo dla Koszelówki?
Wójt Gminy wyjaśnił, że prosił Panią Skarbnik, żeby dołożyła do bieżącego utrzymania dróg, na tą
drogę, żeby pan zwiększył zadanie o 20.000,00 zł. i to będzie na najbliższej sesji w połowie
października.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że racjonalne jest żeby kupić kruszywo na wszystkie drogi i
podzielić na konkretne sołectwa.

Radny Marek Michaluk przypomniał, że sołectwo Koszelówka zrzekło się 60.000,00 zł z funduszu
sołeckiego na poczet wagi i przez 3 lata były zbierane pieniądze. Zadanie to zostało wprowadzone do
budżetu, a następnie zostało to zdjęte. Poinformował, że mieszkańcy wsi Koszelówka chcą zwrotu
tych pieniędzy. Wniósł wniosek formalny do budżetu na 2022 r. o zabezpieczenie środków
finansowych w wysokości 60.000,00 zł na zakup kruszywa drogowego.
Wójt Gminy wyjaśnił, że skoro to jest fundusz sołecki, to sołectwo samo decyduje na co wyda i
zawsze każdy sam zamawiał. Powiedział, że trzeba rozważyć jak to będzie wyglądało, jak to będzie
logistycznie i jak to będzie w rozliczeniu wydatku funduszu sołeckiego.
Radny Dariusz Stepczuk zapytał z jakiego materiału jest wykonane ogrodzenie przy cmentarzu
prawosławnym i czy jest to wymóg konserwatora.
Radny Ignacy Janczuk powiedział, że był przeciwnikiem zdjęcia Stacji Uzdatniania Wody, bo skoro
miało to być sfinansowane z innego programu, to powinien od razu zostać włączony drugi program,
to było zdjęcie celowe, żeby tego nie było w budżecie. Stwierdził, że jest rozczarowany, bo wójt
powiedział, że na początku sierpnia - września będzie ogłoszony przetarg, że pieniądze zostaną
włożone do budżetu. Zapytał kiedy pieniądze powrócą do budżetu 2021 r. na realizację budowy czy
modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Nosowskiej?
Wójt Gminy odpowiedział, że za budżet odpowiada Pani Skarbnik. Powiedział, że nie wydał polecenia,
żeby wycofać środki z budżetu na to zadanie. Prosiłem, żeby wprowadzić do budżetu według umowy,
harmonogramu. Poprosił o wyjaśnienia Panią Skarbnik dlaczego środki są w budżecie gminy w roku
2022, a nie w 2021.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że umowa była podpisana 9 czerwca 2021 r., powiedziała że prosiła Pana
Wójta żeby nie robić tych zmian w czerwcu. Jeżeli zostaną przyznane środki i zostanie podpisana
umowa, to zostaje to wprowadzone do budżetu. Powinno to być zgodnie z harmonogramem
płatności. Według umowy zostało to wprowadzone na 2022 r.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że Rada podejmowała sprawę rewitalizacji Parku w Kobylanach.
Ten park ma być skończony do końca roku, czy został ogłoszony przetarg?
Wójt Gminy wyjaśnił, że jeżeli chodzi o rewitalizację, to jest to w działaniu RPO i prawdopodobnie
umowa była podpisana w lipcu – sierpniu i termin realizacji na pewno nie jest do końca 2021 r., tylko
do 2022 r. Będzie ogłoszony SUW, ZPPO w Starej Kornicy, będą ogłoszone Kobylany. Rewitalizacja
parku została zrobiona zgodnie z załączonym harmonogramem. Jednostka dotująca nie przyznała
środków z wykonaniem zadania do 2021 r.
Radny Mateusz Leszczyński zapytał, jakie inwestycje będą robione w przyszłym roku oraz kiedy
będzie realizacja funduszu sołeckiego?
Przewodnicząca Rady powiedziała, że wszyscy sołtysi, którzy mają drogi z tłucznia mogą zamawiać
tłuczeń i przychodzić z rachunkami do gminy. Pozostały trzy miesiące do końca roku, fundusz sołecki
powinien przynajmniej być skończony miesiąc przed końcem roku, żeby normalnie można było go
rozliczyć.
Radny Ignacy Janczuk powiedział, że czas najwyższy postarać się o obniżenie pensji dla Wójta Gminy,
bo nie widzi ani pracy, ani zaangażowania. Wójt ciągnie na dno całą gminę, zasady moralno-etyczne
spadły na samo dno, człowiek który myśli inaczej jak wójt jest prześladowany w tej gminie.
Nadmienił, że powinna zostać zmieniona struktura funduszu sołeckiego, mianowicie sołtys, rada
sołecka i mieszkańcy ustalają co będą robić i przynoszą go do gminy i to powinien być koniec decyzji
sołtysa i rady sołeckiej, to ma wykonać Urząd Gminy.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy publikacja interpelacji i odpowiedzi na interpelacje ma związek z
tym, że pani redaktor zwróciła się z pismem?
Wójt Gminy odpowiedział, że trzeba było odstawić sprawy bieżące, a zająć się tym. Postanowiłem, że
będę na interpelacje odpowiadał na bieżąco, a inne rzeczy niech czekają.
Radny Mateusz Jóźwiuk zapytał odnośnie zamówienia publicznego na modernizację boiska przy
szkole w Starych Szpakach, do 16 był termin składania ofert, czy ktoś się zgłosił?
Wójt Gminy odpowiedział, że umowa została podpisana na termomodernizację, w tej chwili poszły
przetargi i nikt się nie zgłosił, będą podjęte dalsze kroki, żeby znaleźć wykonawcę.
Radny Mateusz Jóźwiuk zapytał czy znalazła się osoba, która będzie dowoziła obiady do szkoły w
Starach Szpakach?
Wójt Gminy odpowiedział, że poproszono panią dyrektor żeby szukała osoby, która będzie to robiła.
Radny Mateusz Jóźwiuk poprosił, aby został ktoś wysłany do szkoły w Starych Szpakach w sprawie
nieprzyjemnego zapachu z łazienek, bądź sam we własnym zakresie poszuka kompetentnej osoby.
Zapytał, czy może sam wziąć hydraulika, który się tego podejmie i zostanie wystawiona dla gminy
faktura.
Wójt Gminy wyjaśnił, że trzeba dodatkowo zrobić wyjście odpowietrzające. Nadmienił, że pani
dyrektor nie zgłaszała.
Radny Mateusz Jóźwiuk powiedział, że poprosi osobę żeby przygotowała kosztorys i zostanie
przedstawiony wójtowi.
Radny Krzysztof Gawłowski zapytał, czy ktoś policzył ile gmina straciła poprzez zaniechanie inwestycji
termomodernizacji ZPPO w Starej Kornicy w 2016 r., kto najbardziej przyłożył rękę żeby nie robić tego
zadania.
Radny Dariusz Stepczuk zaznaczył, że szkoła w Kornicy jest priorytetem. Powiedział, że nie wyobraża
sobie, że w tej albo następnej kadencji ona nie zostanie zrobiona. Trzeba się przygotować, że koszty
będą rosły, a dzieci nie przybywa. Szpaki mogą być zamknięte tak samo jak Koszelówka.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, że odnośnie mienia które ma w posiadaniu Stara Kornica dyskusja
była na ten temat i była odpowiedź, na które budynki miało być zapytanie ofertowe odnośnie
sprzedaży.
Przewodnicząca Rady poinformowała o wpłynięciu do Rady pisma z Prokuratury Rejonowej w
Siedlcach odnośnie stref płatnego parkowania.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że zostało przekazane pismo z Urzędu Marszałka Województwa
Mazowieckiego odnośnie programu STOP SMOG.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące
dwóch dzisiejszych uchwał.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że również wpłynęło pismo z Urzędu Gminy Mielnik w sprawie
ciężko chorego dziecka, które ma marzenie aby trafić do Księgi Rekordów Guinnessa. Nadmieniła, że
ma nadzieję, że radni się przychylą, żeby ten łańcuszek przekazać dalej.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęła uchwała Rady Gminy Dobre w sprawie stanowiska
dotyczącego zmiany przepisów prawa w zakresie ponoszenia przez gminy kosztów pobytu dziecka w
żłobku.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że wpłynęła odpowiedź Regionalnej Izby Obrachunkowej
dotycząca uchwał. Nadmieniła, że wszystkie pisma zostały przekazane radnym.

Punkt 5. Zamknięcie obrad sesji
Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 20:05 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura
zamknęła XLI Sesję Rady Gminy Stara Kornica.
Protokołowała: Marzena Gromysz
Przewodniczyła: Zofia Szpura

