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P R O T O K Ó Ł   Nr XLI/2014 

z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 11 czerwca 2014 roku                        
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Ignacego Janczuka – 
Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Obrady rozpoczęły się o godzinie  9-ej. 
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - otworzył obrady XLI Sesji, powitał Wójta Gminy 
Kazimierza Hawryluka, Skarbnika Gminy Annę Blondyk, radnych, radnego powiatowego, 
sołtysów, p. redaktor ze „Słowa Podlasia”. Stwierdził, że obrady są prawomocne,              
gdyż w sesji uczestniczy 12 radnych. W załączeniu lista obecności  radnych.  
 
Następnie przedstawił porządek obrad z proponowaną zmianą: 
 
1.   Otwarcie sesji. 

2.   Przedstawienie porządku obrad. 

3.   Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.   

4.   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

5.   Wystąpienie przedstawicieli firmy OMYA Sp. z o.o.  

6.   Raport kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy z realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy   

w Rodzinie w Gminie Stara Kornica w 2013 r. 

7.  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r.: 

-  przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania 

planu finansowego instytucji kultury – biblioteki oraz sprawozdania o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji 

o stanie mienia komunalnego gminy za 2013 r., 

-    przedstawienie sprawozdania finansowego gminy, 

-   zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r., 

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy z wykonania budżetu za 2013 r., 

- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

-   d y s k u s j a, 

-  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r., 

-  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2013 r., 

8.   Podjęcie uchwał w sprawie: 

-    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2014-2017. 

-    zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 

-    wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia partnerskiego z Województwem 

Mazowieckim Liderem Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez 

dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość”. 

9.   Wnioski i interpelacje radnych. 

10.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

11.  Sprawy różne i wolne wnioski. 
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12.  Zamknięcie obrad sesji.                                                      

 
Porządek obrad przegłosowano. Za przyjęciem głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 
12. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było. 
 
Protokół z ostatniej Sesji Nr XL/2014 z dnia 13 maja 2014 roku był wyłożony do wglądu.      
Do protokołu nie wniesiono uwag. Protokół został jednogłośnie przyjęty bez zmian. 
 
 
Ad.pkt.4.p.p. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk przedstawiając sprawozdanie z działalności między sesjami, 
poinformował o następujących sprawach: 
- została podpisana kolejna umowa na mały projekt w Białymstoku, 
- skończyła się inwestycja - usunięcie kolizji i przebudowa instalacji w centrum. Nie ma już 
transformatora, zostało to wykonane zgodnie z dokumentacją oraz w czasie jak wynikało        
z umowy, 
- został podpisany akt notarialny z p. Bosiem na przejęcie gruntu na Nowej Kornicy, który      
to był w posiadaniu i użytkowaniu wieczystym. Czynność dokonała  się  w ubiegłym tygodniu, 
- gmina ogłosiła przetarg na centrum, które jest realizowane ze środków zewnętrznych. 
Myśleliśmy, że sprawa się zamknie ale podmioty które uczestniczyły w przetargu jeden           
z nich odwołał się od rozstrzygnięcia przetargu i w tej chwili sprawa trafiła do Urzędu 
Zamówień Publicznych. Będzie rozprawa w tej kwestii. Ostateczne wyłonienie wykonawcy 
trochę się odciągnie. Mam nadzieje, że to nie spowoduje, iż będą kłopoty. 
 
Radna Elwira Hulińska – zapytała, kto się odwołał. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że odwołała się firma z Łosic. 
 
Ad.pkt.6.p.p. Raport kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej 

Kornicy z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie w Gminie Stara Kornica w 2013 r. 

 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk - zapytał, czy ktoś ma pytania do w/w raportu.  
 
Radni nie wnieśli uwag do raportu. Raport kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starej Kornicy z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy      
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kornica w 2013 r. 
został jednogłośnie przyjęty. 
 
Ad.pkt.7.p.p. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok: 

- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania                  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki oraz 
sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym         
o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o stanie mienia 
komunalnego gminy, za 2013 rok, 

- przedstawienie sprawozdania finansowego gminy, 
- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r., 
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2013 r., 
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- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

- d y s k u s j a, 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r., 

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2013 r. 

 

Przewodniczący  Rady Ignacy Janczuk – poinformował, że materiały opisowe dotyczące 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stara Kornica za 2013 rok, zostały przesłane 

wszystkim obecnym na posiedzeniu. Nadmienił, że powyższe informacje zostały 

szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – poinformowała, że Zarządzeniem Nr 151/2014  Wójta 

Gminy Stara Kornica z dnia 31 marca 2014 roku zostało przyjęte sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy, sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki 

oraz sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym                       

o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2013 rok. Realizacja budżetu w 2013 r. jest 

zadowalająca, chociaż wynik finansowy jest wynikiem deficytowym. Wynika to z tego,          

że dużo zadań inwestycyjnych zostało zrealizowanych. Zadania inwestycyjne nie są tanie, 

ponieważ  wymagają odpowiednich środków finansowych. Rok 2013 zamknięto deficytem 

budżetowym w kwocie 700.493,12 zł. Deficyt nie wynika z realizacji zadań bieżących lecz       

z realizacji zadań inwestycyjnych. Budżet Gminy na 2013 r. został uchwalony 28 grudnia 

2012 r. Uchwałą Nr XXIII/137/12. W trakcie roku budżet był zmieniany w zależności             

od potrzeb przez Rade Gminy dziewięć razy, natomiast Zarządzeniami Wójta cztery razy. Na 

ogół Rada Gminy decyduje o zmianie budżetu, natomiast Zarządzeniami Wójta zmieniamy, 

kiedy otrzymujemy dotację i mamy okres sprawozdawczy. Sprawozdania finansowe              

są przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej które dalej kierowane są do Ministerstwa 

Finansów. Wartości muszą być zgodne, w szczególności plan. Jeżeli przychodzi decyzja      

od Wojewody o zmianie planu wówczas wprowadzamy Zarządzeniem Wójta Gminy, żeby 

doprowadzić do zgodności plan taki jak ma Urząd Wojewódzki. Urząd Wojewódzki ma plan 

zadań zleconych dla każdej gminy. Budżet gminy w 2013 r. wykonano w 92,57% po stronie 

dochodów, natomiast po stronie wydatków 80,19%. Pracownicy Urzędu Gminy na bieżąco 

monitorują należności z tytułu podatków. Są wystawiane upomnienia a później tytuły 

wykonawcze. Upomnień w łącznych zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 710, natomiast 

tytułów wykonawczych wystawiono 226. Przy podatku od środków transportowych 

wystawiono 13 tytułów wykonawczych. Poinformowała, że wydatki nie zostały zrealizowane 

w 100% ze względów oszczędnościowych, im więcej wydamy tym niższa będzie nadwyżka     

i wyższy deficyt. W ubiegłym roku gmina spłaciła 69.996,00 zł. pożyczki zaciągniętej              

z WFOŚ na zakup koparko - ładowarki. Oprocentowanie wynosi 3,5 % . Spłata należności 

rozłożona jest na kwartały. Ostatnia transza spłat będzie się kończyła w roku 2014 i będzie 

wynosiła 93.332,00 zł. Gmina może pozwolić sobie w chwili obecnej na pożyczkę ponieważ 

nie jest zadłużona. Jeżeli gmina będzie chciała zaciągnąć jakąkolwiek  pożyczkę to decyduje 

o tym Rada Gminy. O zaciągnięciu pożyczki decydują również wskaźniki w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej czy gmina może zaciągnąć dług. Natomiast ostateczną opinię wydaje 

Regionalna Izba Obrachunkowa, która czuwa nad właściwą gospodarką finansową. Gmina 
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nie poręczała żadnych pożyczek. Wydatki z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane          

w kwocie 167.026,75 zł. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nadmienił, że środki z funduszu sołeckiego mogą być 

jedynie wydawane na majątek będący własnością gminy, należący do danego sołectwa. Nie 

można tych środków wydawać na przedsięwzięcia realizowane wspólnie. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że w trakcie roku zostały wprowadzone zmiany 

odnoście inwestycji na terenie gminy np. w nazwie, w kwotach. Plan wydatków na zadania 

inwestycyjne realizowane w 2013 r. -  5.115.896,00 zł. natomiast wydatki 2.990,752,51zł, co 

stanowi 58,46%. Zadania zlecone staramy się zrealizować w 100%, nie przechodzą one na 

rok następny. Realizacja zadań zleconych wynosi 97,66%. Osoba zatrudniona w bibliotece 

otrzymuje wynagrodzenie w ramach zadania zleconego. W przedstawionym bilansie 

jednostki po stronie aktywów jest cały majątek. W środkach trwałych jest to majątek wartości 

netto.  Środki trwałe w budowie, czyli inwestycje wynoszą 817,000,00 zł, są one w trakcie 

realizacji. Po zakończeniu inwestycji będą na stanie jednostki urzędu.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk– powiedział, że taką inwestycją jest świetlica w Nowych 

Szpakach, gdzie drugi etap częściowo realizowany był w 2013  i 2014 roku. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że długoterminowe aktywa finansowe wynoszą 

87,800 zł, jest to udział gminy w PKS. Materiały i towary przedstawione w bilansie są to 

towary w stołówce szkolnej natomiast materiały to paliwa. Należności z tytułu dostaw i usług 

są to należności nieprzekazane do 31 grudnia. Po stronie pasywów znajdują się 

zobowiązania, czyli należności z tytułu tzw. trzynastki i czternastki, należności do urzędu 

skarbowego, zabezpieczenia z tytułu umów, fundusze specjalne. W bilansie organu 

przedstawiony jest wynik finansowy jak również kredyty i  zobowiązania wobec budżetu. 

Prowadzimy księgowość organu i jednostki. Wszystkie środki pieniężnie przepływają przez 

organ i są rozdysponowane do jednostek.  

Następnie Skarbnik Gminy– przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Kornica 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. Skład Orzekającej Regionalnej Izby 

Obrachunkowej pozytywnie z uwagami  zaopiniował sprawozdanie. Uwagi dotyczą 

przekroczenia wydatków o 0,33 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację 

rejestru wyborców, 0,06 zł na realizacje projektów przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej i 0,96 zł w realizacji projektów. Przekroczenia nie naruszają dyscypliny 

finansowej.  

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elwira Hulińska odczytała wniosek Komisji 

Rewizyjnej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 

2013 rok z wykonania budżetu.(wniosek stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk odczytał Uchwałę Nr Si.247.2014 Składu 
Orzekającego Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 28 maja 2014 
roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Kornicy 
dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy Stara Kornica za 2013 rok. (uchwała stanowi 
załącznik do protokołu).  
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Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach                 
nie wniósł uwag do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Kornicy w sprawie 
udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok 
(uchwała stanowi załącznik do protokołu). 
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – nadmienił, że na ostatniej komisji zadał proste 
pytanie i oczekuje prostej odpowiedzi. Powiedział, że gmina zaciągnęła kredyt ze względu na 
dofinansowanie na zakup koparki, natomiast Wójt powiedział, że zaciągnęliśmy go ponieważ 
był niskooprocentowany. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odpowiedział, że w umowie jest zapis, iż fundusze              
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska są w formie pożyczki, natomiast nie ma 
zapisów o dotacji.  
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że wprowadził nas Pan w błąd przed 
głosowaniem. Dodał, że nie powinniśmy oszczędzać na edukacji młodzieży i chciałbym aby 
w następnym  budżecie nie miało to miejsca. Uczniowie wybitni w różnych dziedzinach na 
koniec roku szkolnego powinni dostawać wartościowe nagrody.    
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że fundusze do szkół są dokładane. 
Poprosiłem pracowników aby przedstawili projekty, jakie były w ostatnich czterech latach.                       
Ze środków zewnętrznych pozyskaliśmy 404.000,00 zł. Przy każdym projekcie miękkim jest 
przeznaczona określona kwota na trwałe wydatki np. laptopy. W ostatnich czterech latach na 
wydatki trwałe przeznaczono 140.000,00 zł. Dyrekcja szkoły ustala jakie rzeczy i  ile chcą 
zakupić. Najwięcej środków w utrzymaniu szkoły ponosi się na płace. Zwrócimy się do rady                   
o rozszerzenie funduszy na nagrody dla uczniów. Na koniec roku są przeznaczone środki      
na wyniki w nauce.  
 
Skarbnik Gminy Anna Blodnyk dodała, że 500 zł przeznaczone jest na Zespół Publicznych 
Placówek Oświatowych i po 150 zł na szkołę w Kobylanach i w Starych Szpakach.  
 
Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że szukała kiedyś sponsora aby postawić ścianę                 
w przedszkolu gdyż nie było środków.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że ścianę postawiono. 
 
Radna Ewa Szydłowska – nadmieniła,  że Pani Dyrektor prosi o  przejrzystość środków jakie 
zostały do wykorzystania. Dodała, że nie wie z kim pani dyrektor się kontaktuje. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że pani dyrektor wcale się nie kontaktuje. 
Dodała, że jeżeli byłby kontakt informacje takie zostały by przekazane.  
 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk przedstawił Uchwałę Nr XLI/234/2014 w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu 

za 2013 r. (uchwała stanowi załącznik do protokołu.) 

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za było 12, 
przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. 
 
Uchwała Nr XLI/235/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2013 r.  
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów za było 11, 
przeciwnych 0, wstrzymujących się od głosu 1. 
 
Wójt Gminy podziękował za udzielenie absolutorium. Dodał, że w roku 2013 zrealizowaliśmy 
większość inwestycji.  
 

Ad.pkt.8.p.p. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
Uchwała Nr XLI/236/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Stara Kornica na lata 2014-2017. 
 
Skarbnik Gminy Anna Blondyk udzieliła objaśnień do w/w uchwały. Nadmieniła, że zmiana     
w projekcie uchwały dotyczy eternitu. Zmieniły się zasady przyznawania dotacji, fundusz     
ma zmniejszone środki. Miał być udział 85% z funduszu, natomiast 15% gminy. W tej chwili 
określił kwotę, że może zaoferować 13.500,00 zł., natomiast resztę musimy sami. Proporcję 
przedstawiają się następująco 52% udział własny gminy, 48% udział funduszu realizacji tego 
zadania. Musimy z własnych środków dołożyć do tego zadania. Poinformowała, że przyszła 
wczoraj decyzja Wojewody Mazowieckiego, która zwiększa plan w opiece społecznej            
na pieczę zastępczą 24.750,00 zł. Pieniądze przeznaczone są na asystenta rodziny                     
i koordynatora rodziny. Asystent rodziny zatrudniony jest u nas na umowę zlecenie                             
z wynagrodzeniem miesięcznym 1.500,00 zł.  
 
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 
12, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono jako załącznik 
do protokołu. 
 
 
Uchwała Nr XLI/237/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 
 
Objaśnień do w/w uchwały udzieliła p. Anna Blondyk Skarbnik Gminy. 
 
Uwag nie było. Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 12, przeciwnych                          
i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono jako załącznik  do protokołu. 
 

     Uchwała Nr XLI/238/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia 

partnerskiego z Województwem Mazowieckim Liderem Projektu „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje 

kluczowe – „Moja Przyszłość”. 

 
Uwag nie było. Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 12, przeciwnych                            
i wstrzymujących się od głosu nie było. Uchwałę dołączono jako załącznik                         
do protokołu. 
 
 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił podanie Mandatariusza grupy AA                   
„To Działa” Marka Janczuka w sprawie przedłużenia użyczenia lokalu znajdującego się        
na piętrze budynku PKS w Starej Kornicy na okres trzech lat. 
 
 
Podanie przegłosowano. Za przedłużeniem użyczenia lokalu głosowało 12 radnych. Głosów 
„za” było 12, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. 
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Przewodnicząc Rady Ignacy Janczuk przedstawił wniosek p. Lecha Paszkowskiego              
w sprawie sprzedania pasa gruntu z działki nr 43/4 położonej w Starej Kornicy.  
 
Radna Halina Bardadin – zapytała, jaka jest wielkość działki. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - odpowiedział, że cała działka należąca do gminy               
ma wielkość 1,51 ha z czego trzeba przeprowadzić podział. Dopiero wtedy można przystąpić 
do tematu. Każdy wie ile kosztuje podział.  
 
Przewodniczący Rady nadmienił, że wcześniej jakieś porozumienie może było, ponieważ 
puścił przez swoją działkę kanalizację.  
 
Wójt Gminy powiedział, że rozmawiał z pracownikami i faktycznie media idą przez jego 
podwórze. Nadmienił, że u wielu ludzie idzie przez posesję.  
 
Przewodniczący Rady powiedział, że nie musiał się zgodzić. 
 
Wójt Gminy nadmienił, że trzeba to uregulować. Należy dokonać podziału  i wymierzyć          
tą działkę, dopiero wówczas przystąpić do załatwienia tematu.  
 
Radna Katarzyna Szymaniuk – zapytała, czy jest to użyteczna dla nas działka. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – odpowiedział, że nie bo tam stoi garaż. 
 
Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, żeby koszt map zrobić po połowie.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że trzeba dokonać tych wszystkich czynności 
to trzeba ponieść koszty. Po czyjej stronie są koszty podziały działki i w jakiej formie potem 
się rozliczamy.  
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że p. Paszkowski prosi o sprzedanie 
pasa gruntu. Stwierdził, że dla nas jest rzeczą zbędną a dla niego się do czegoś przyda. 
 
Wójt Gminy zapytał, czy Rada jest skłonna. Powiedział, że trzeba podjąć jakieś stanowisko 
kierunkujące. Przechodzimy do rozmowy z inwestorem przy podziale kosztów po połowie. 
Następnie Rada będzie decydować co z tym zrobić.  Powiedział, że jeżeli będzie przetarg to 
nie będzie chętnych ponieważ jest to teren z którego może skorzystać tylko sąsiad.  
 
Radny Stanisław Maciejuk - powiedział, żeby załatwiać wszystkie papiery. 
 
Radna Elwira Hulińska – powiedziała, że koszty po połowie a gmina jest zainteresowana 
żeby to sprzedać, zapytała czy nam to przeszkadza. Trzeba się nad tym zastanowić, dzisiaj 
nie musimy podejmować decyzji. 
 
Radna Katarzyna Szymaniuk zapytała, kto ponosi koszty. 
 
Wójt Gminy powiedział, że można odłożyć do następnej sesji. 
 
Radny Kazimierz Markowski - powiedział, że można zaprosić p. Paszkowskiego                   
na następne posiedzenie  żeby się wypowiedział.  
 
Przewodniczący zapytał, czy zostawimy wniosek do następnej sesji. 
 
Radny Dariusz Guz - zapytał co to zmieni. 
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Przewodniczący Rady powiedział, że sokoro dla gminy jest to rzecz zbędna, nawet 
kłopotliwa to można sprzedać. Nadmienił, że ktoś za nas to pielęgnuje od kilku lat, jest to pas 
półtorametrowy i nie da się tam niczym wjechać. Temu człowiekowi może pomóc                      
to w rozwoju firmy.  
 
Sołtys wsi Kornica Kolonia Stanisław Latek - powiedział, że jest przedsiębiorca który 
zatrudnia ludzi to trzeba pomagać. 
 
Radny Dariusz Guz – zapytał, czy jest to pas na długości garażu.   
 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że według mapy załączonej do wniosku jest na długości 
garażu. Poprosił aby przegłosować kto jest za wnioskiem aby rozpocząć działalność temu 
panu i to sprzedać. 
 
Podanie przegłosowano. Głosów „za” było 11, przeciwnych 0, wstrzymujących się od głosu     
1 osoba. 
 
Następnie Przewodniczący Radny Ignacy Janczuk zapoznał zebranych z pismem                   
z dnia 25 kwietnia 2014 r. odnośnie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne                
i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Stara Kornica. Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w miejscowości Stara Kornica, którego 
zarządzającym jest Urząd Gminy Stara Kornica w Wojewódzkim Planie Gospodarki 
Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 posiada status 
instalacji zastępczej do czasu wybudowania RIPOK. Zgodnie z odnoszącymi                       
się do składowisk zapisami WPGO 2012-2023 instalacje, które są „niewskazane                  
do rozbudowy należy zamknąć w terminie do 31 grudnia 2014 r. (pismo stanowi załącznik     
do protokołu). Następnie zapytał, czy chce ktoś zabrać głos. 
 
Radny Kazimierz Markowski – zapytał, czy wożą tam jeszcze śmieci.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że nie. Powiedział, że jesteśmy w okresie 
przejściowym. Należałoby przygotować dokumentacje, projekt i założenia techniczne             
do rekultywacji z opcją, że mamy stare  kody które posłużą do przyjmowania.  
 
Ad.pkt.9.p.p Wnioski i interpelacje radnych. 

Radny Powiatu Dariusz Melech podziękował za zaproszenie i pogratulował Wójtowi Gminy 

udzielenia absolutorium. Dodał, że zabrakło informacji odnośnie współpracy z powiatem. 

Podmiotem prowadzącym inwestycję projektu transgranicznego w sprawie zakupu 

samochodów strażackich był powiat. Pan Wójt miał duży udział w projekcie, bywał                

na Białorusi. Ponad to pogratulował radnym podejmowania trafnych decyzji i dobrej 

współpracy na następne lata.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że przez trzy lata udało się wykonać dużo 

inwestycji. Wspólnie robiliśmy drogi i chodniki. Mieszkańcy są zadowoleni. Na przestrzeni 

czerwca lipca będzie budowany chodnik do Walima. Uczestniczyłem w projekcie 

transgranicznym. Mamy trzy jednostki straży pożarnej które są w krajowym systemie. Nasze 

wozy były stare, w projekcie było 90 % dofinansowania. Gmina była liderem natomiast 

Starostwo grupą wiodącą. Samochody będą służyły nie tylko druhom ale i mieszkańcom.  
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Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że Pani Anna Szpura wydała książkę o zwyczajach, 

tradycji i potrawach Kornicy. Bardzo często reprezentuje naszą gminę w związku z czym 

potrzebny jest jej baner z logo.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że rozmawiał z Panią w tej sprawie. Część 

środków na książkę otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego. Baner musi być z logo, danymi 

teleadresowymi i widokiem. Przekazałem informację pracownikom.  

Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy można przeznaczyć środki na wydanie książki aby 

była dla gości w gminie. Pani Anna reprezentuje gminę i trzeba jej w tym pomoc. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że książka jest opracowania własnego. Gmina 

nie zlecała wydania. Obowiązują prawa autorskie. 

Radny Dariusz Guz – powiedział, by przenieść lokatę z powrotem do Banku Spółdzielczego 

w Kornicy.  

Wójt Gminy – powiedział, że zrobi to.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – złożył wniosek, aby zmienić zapisy w dwóch 

uchwałach. Pierwsza z nich mówi o tym że Wójt Gminy może zaciągnąć kredyt w wysokości   

200.000,00 zł bez wiedzy i zgody rady, natomiast druga że Wójt Gminy może lokować wolne 

środki finansowe bez wiedzy i zgody rady. Chciałbym aby zapisy te były zniesione 

ewentualnie zmienione na zapis za wiedzą i zgodą rady.    

Sołtys wsi Dubicze Eugeniusz Kiryluk – zapytał kiedy będą przydomowe oczyszczalnie.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że wniosek został złożony, czekamy               

na podpisanie umowy i ogłosimy przetarg. Inwestycja musi być rozliczona do końca czerwca 

2015 roku. Będę rozmawiał aby szybko podpisać umowę i ogłosić przetarg. Inwestycja musi 

zacząć się w tym roku.  

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz –zapytał jak przedstawia się sprawa śmieci na placu 

wioskowym. Droga powiatowa była robiona a śmieci zostały. Wykonawca przysłał pismo,      

że ktoś musiał wydać na to pozwolenie a winowajcy nie ma.  

Wójt Gminy – powiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił do wykonawcy                     

o uporządkowanie terenu.   

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – powiedział, że wykonawca odwołuje się aby sołtys 

szedł do sądu jako gospodarz wsi.  

Wójt Gminy – powiedział, że wykonawca powinien teren oczyścić. 

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – powiedział, że sprawa trwa już drugi rok. Tak dalej 

nie może być.  

Wójt Gminy – powiedział, że porozmawia z kierownikiem i dyrektorem Zarządu.  

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – powiedział, że na drogach gminnym na terenie 

Kiełbasek i Kobylan są półmetrowe wyrwy. Trzeba wyremontować drogi 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że trzeba zakupić masę bitumiczną na zimno     

i położyć. 

Radny Kazimierz Markowski – zapytała, kiedy będzie odbiór dróg w Koszelówce. Zaprosił 

Przewodniczącego i Wójta aby zboczyli jak zrobiono drogę, wysypano pobocza. 

Wójt Gminy – powiedział, że będzie spotkanie kierownika i wykonawcy, poinformuje Państwa 

i będziemy prostować sprawę.  

Sołtys wsi Kornica Kolonia Stanisław Latek – powiedział, aby zrobić 20 metrów drogi gminnej 

w Kornicy Kolonii w stronę Pani Kwaśnej. Droga była równana ale ją trzeba wyremontować. 

Pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za drogi nie wiedział, że jest to droga gminna, 

mapy są stare, nieczytelne. Teraz jest to droga gminna i trzeba naprawić ten błąd. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jest to droga gminna. Trzeba wziąć 

geodetę i wytyczyć. Pracownik został poinformowany, że studzienki są w pasie drogowym     

a są na łące.  

Sołtys wsi Kornica Kolonia Stanisław Latek – powiedział, że trzeba było wysypać piach, 

wyrównać środek i byłoby wszystko załatwione. 

Radna Katarzyna Szymaniuk – zapytała, czy podłączono światło Pani Agnieszce Kałużnej. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej miał 

sprawdzić czy są zaległości i kable. 

Sołtys wsi Wólka Nosowska Arkadiusz Romaniuk – zapytał o drogę Kolonia Wólka 

Nosowska 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że trzeba ustalić którędy będzie poruszał się 

inwestor przy realizacji inwestycji. Jeżeli jego dojazdem będzie droga gminna na okres 

budowy to będzie ciężki sprzęt.  

Sołtys wsi Wólka Nosowska Arkadiusz Romaniuk – powiedział, że teraz porusza się              

po drodze powiatowej.  

 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk powitał przedstawicieli firmy OMYA oraz                      

p. prawnik Kingę Kirsch. Powiedział, że pozwoliliśmy sobie Państwa zaprosić                        

na posiedzenie Rady Gminy żeby uzyskać informację ponieważ firma OMYA stara się           

o otwarcie działalności w naszej gminie i to już jakiś czas trwa. Przyglądałem się wnioskom     

i temu wszystkiemu, że są osoby trzecie z poza gminy z poza powiatu które dość skutecznie 

blokują rozwój tej firmy. Poprosił, żeby się zastanowić jak wyjść z tego impasu. Mieszkańcy 

czekają na miejsca pracy w tej firmie. Poprosiłbym aby Państwo przybliżyli swoją działalność 

która chcą u nas otworzyć.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że sprawa zaczęła się na przestrzeni 

pierwszego, drugiego półrocza 2013 roku. Był projekt decyzji o uwarunkowaniach 

środowiskowych, ale na dzień przed uprawomocnieniem została złożona skarga                  

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

uchyliło decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. W maju wystąpiliśmy        
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do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zajęcie stanowiska w sprawie postanowienia 

oddziaływania na środowisko. Postanowienie wydane na początku tego roku jest utrzymane 

w mocy. Do SKO odwołały się dwie firmy, Stowarzyszenie Klub Ekologiczny reprezentowane 

przez Grzegorza Płatka kancelaria radcy prawnego i Pan Rafała Mielniczuka 

reprezentowany przez prokuratora Juranda Chojnackiego Kancelaria Prawna Filipek 

Kamiński.  

Radna Halina Bardadin – zapytała, co jest zaskarżane.  

Przewodniczący Rady poprosił aby przedstawiciele firmy OMYA się wypowiedzieli, 

przedstawili zarys swojej działalności i  skonsultujemy to razem.  

Prokurent firmy OMYA – powiedział, że 17 stycznia spotkaliśmy się z niektórymi 

mieszkańcami i przedstawione zostały nasze zamierzenia. Wystąpiliśmy do Wójta Gminy       

z informacją, że chcielibyśmy rozpocząć eksploatacje złoża kredy po byłych zakładach które 

zakupiliśmy. Na początku eksploatacja połączona byłaby z wstępną przeróbką kredy               

za pomocą urządzeń mobilnych. Od 1996 roku prowadzimy zakład w Mielniku. Prowadzimy 

eksploatacje kredy i przeróbkę. Złoża w Mielniku już się kończą. Jeżeli utrzymamy 

wydobycie na dotychczasowym poziomie to starczy na 10-15 lat. Aby zapewnić rozwój 

chcielibyśmy z tą inwestycją przenieść się do Kornicy. Wierzchnie produkty nadają się na 

kredę nawozową i chcielibyśmy pozyskiwać ją metodą odkrywkową. Dostając się                 

do głębszych warstw poprzez wypompowanie wody kreda nadawałby się do lepszych 

zastosowań. Aby rozpocząć takie przedsięwzięcie trzeba uzyskać niezębne zezwolenia. 

Złoża kredy należą do skarbu państwa wiec trzeba też uzyskać koncesje. Kupując grunt 

dokonaliśmy badań geologicznych i staliśmy się właścicielami dokumentacji geologicznej. 

Aby uzyskać koncesje potrzebny jest raport oddziaływania na środowisko, który robi się         

z udziałem samorządu. Drugim niezbędnym dokumentem jest pozwolenie wodno prawne, 

które związane jest z wypompowaniem wody ze zbiornika. Oba dokumenty zostały 

wykonane, gmina poprowadziła całą procedurę i zostało to zaskarżone. Czekamy, aby 

decyzja środowiskowa została uprawomocniona. Mamy nadzieję, że uda się to sprawnie 

przeprowadzić. Widzę, że jest wola gminy współpracy. Korzyści gmina osiągnie w formie 

podatków, będą miejsca pracy. Mamy doświadczenie w tym temacie, prowadzimy kilka 

zakładów. W obrębie kornickich zakładów kredowych powstało kilka przedsiębiorstw 

zajmujących się wydobywaniem kredy, jednak są to pozwolenia powiatowe. Kreda jest         

na tyle cennym surowcem, że miejsc jest dla każdego. Jeżeli w przyszłości chcielibyśmy 

konkurować to na zdrowych zasadach, skupiając się na jakości i dobrej współpracy                 

z samorządem, rozwijając się gospodarczo.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że nie ma w tej sprawie względów 

typowo merytorycznych, dobra społecznego czy ekologicznego. Jest to blokowanie             

dla blokowania. Chcielibyśmy wspólnie to rozstrzygnąć. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jesteśmy w stałym kontakcie z firmą. 

Zostały podjęte kolejne działania. W pierwszej kolejności jest ocena formalno prawna. 

Należy nie dać powodów do zaskarżania.  

Radca prawny Kinga Kirsch – powiedziała, że postepowanie administracyjne jest 

specyficzne. Ustawa tyczy się udziału społeczeństwa. Samorządowa Komisja Odwoławcza 

ma ograniczone pole działania. Można napisać kilka bzdur i SKO rozpatrując odwołanie 
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jeżeli dopatrzy się drobnego uchybienia całą decyzje musi uchylić. Odwołania złożone przez 

organizacje które skarżyły były lakoniczne. Nie zawierały meritum. Odnosiły się do rozprawy 

administracyjnej, w której te osoby nawet nie uczestniczyły. W trakcie analizy Samorządowa 

Komisja Odwoławcza dopatrzyła się tego, że uzasadnienie decyzji jest za krótkie.               

Jest to jakiś argument, ale czy skutkujący uchyleniem. Uzasadnienie teraz musi być bogate, 

organ musi odnieść się do każdego elementu jeżeli chodzi o udział społeczeństwa. Głownie 

chodziło o skargi osób do których organ się odniósł, ale nie opisał tego szczegółowo. Gdyby 

odwołania nie było decyzja byłaby ostateczna i prawomocna co nie znaczy, że te osoby nie 

miały by już wyjścia. Decyzja dalej mogłaby być skarżona do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. Jeżeli SKO następnym razem utrzyma decyzje nie oznacza to że będzie 

dla nas zreasumowana. Przysługiwała będzie tym osobom skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. Jest to skarżenie dla idei. Podejrzewam, że tym razem także będzie 

odwołanie od nowej decyzji złożone przez te same podmioty. Rozmawiałam ze składem 

orzekającym Samorządowej Komisji Odwoławczej o zastrzeżeniach. Mamy pewne wytyczne 

wynikające z uzasadnienia i wiemy jak to zrobić dobrze, ale nie mam gwarancji, że podmioty 

te dalej nie będą się odwoływać.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że ci państwo nie interesują się              

ta sprawą. Nie byli na żadnej rozprawie społecznej. Zapytał, czy nie można tego uwzględnić. 

Radca prawny Kinga Kirsch – powiedziała, że nie. Mają prawo do wnoszenia skarg i nie 

można im tego odebrać. Podmioty te zgłosiły udział do występowania w charakterze strony, 

organ wydał postanowienie o dopuszczeniu. Postanowienie to nie jest skarżone w trybie 

zażalenia, ale można było skarżyć w odwołaniu, jednak nie zostało odwołanie złożone             

i postanowienie stało się prawomocne. Nie można skarżyć postanowienia jako 

postanowienia, ale w odwołaniu strona ma prawo to podnieść. Można było takie zarzuty 

złożyć, organ by się do tego odniósł, jednak takie zarzuty ze strony inwestora nie padły. 

Musimy rozpisać uzasadnienie.  

Radny Kazimierz Markowski – zapytał dlaczego firma kupując zakłady nie prowadziła dalej 

produkcji tylko wszystko zniszczyła i po 15 czy 20 latach zaczyna wszystko od początku.  

Prokurent firmy OMYA – powiedział, że nie mieliśmy dokumentacji geologicznej ani koncesji. 

Nie mogliśmy niezgodnie z prawem podejmować eksploatacji. Była likwidacja zakładu              

i ogłoszenie o sprzedaży gruntu. Wiemy co po likwidacji zakładu się działo. Były kradzieże, 

wycinki łącznie z ogrodzeniami. Postanowiliśmy rozebrać hale, aby nikomu nic się nie stało, 

nie niszczało i można było to wykorzystać. Elementy konstrukcyjne wykorzystaliśmy w dwóch 

zakładach. Chciałbym przekazać od właściciela, że poczekamy. Firma ma zasięg większy 

niż Europa i właściciel szuka korzystnego inwestowania środków. W nieskończoność czekał 

nie będzie, zastanowi się nad innym ulokowaniem środków a tutaj na przykład może 

poczekać kolejne 20 lat.   

Radny powiatowy Dariusz Melech – zapytał, na czy polega mobilny proces przeróbki.  

Prokurent firmy OMYA – powiedział, że eksploatacja w Mielniku jest podobna                         

z wykorzystaniem ładowarki, koparki. Kreda ma podwyższoną wilgotność około 20%. 

Orzemy powierzchnie, zostawimy aż wyschnie, następnie zbieramy ładowarką aby obniżyć 

wilgotność. Jeżeli wilgotność obniżymy do około 17%, kredę można odsiewać. Są takie 

urządzenia mobilne jak kruszarki, które nie miały by tu zastosowania, ale przesiewcze 
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mobilne. Jest to urządzenie napędzane prądem bądź silnikiem spalinowym.  W zależności 

od zastosowanych sit można uzyskać odpowiednią frakcję. Urządzenie obsługuje                

się zasypując surowiec, który jest przesiewany i ładowany na samochody odbiorców.  

Radny powiatowy Dariusz Melech – zapytał, czy to będzie półprodukt. 

Prokurent firmy OMYA –powiedział, że nie. Można powiedzieć, że będzie to finalny produkt. 

Jest to pierwszy etap. Jeżeli rozwijałby się to dobrze, właściciele mówią o budowie zakładu. 

Radna Ewa Szydłowska – zapytała, czy mamy instrumenty aby bronić się przed decyzją 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego.  

Radca prawny Kinga Kirsch – powiedziała, że możemy skarżyć decyzje, ale to wydłuży 

proces. Lepiej jest przyjąć uchylenie, poprawić i czekać na decyzje niż się odwoływać. Jeżeli 

zależy nam na czasie poprawienie decyzji jest szybsze niż skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego.  

Prokurent firmy OMYA – powiedział, że mają nadzieje że wspólnie uda nam się wszystko 

przygotować.    

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – 
zamknął obrady XLI Sesji Rady Gminy o godzinie 1340. 
 
 
Protokołowała                                                                                    Przewodniczył 
 
Aneta Raczyńska                                                                               Ignacy Janczuk 
 
 




