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P R O T O K Ó Ł   Nr XL/2014 

z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 13 maja 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 XL Sesji, powitał Wójta Gminy 
Kazimierza Hawryluka, Skarbnik Gminy Annę Blondyk oraz radnych. Stwierdził, że obrady 
są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 13 radnych. W załączeniu lista obecności radnych. 

Następnie przedstawił porządek obrad: 

1.  Otwarcie sesji. 

2.  Przedstawienie porządku obrad. 

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4.  Sprawozdanie Wójt Gminy z działalności między sesjami. 

5.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami. 

6. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za okres 2011-2013 r. oraz prognozę                 
na 2014 r. 

7.  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 oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara   
Kornica. 

-    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Starych Szpakach. 

-  zmiany uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 28 grudnia                  
2000 r. w sprawie zatwierdzenia dróg gminnych. 

8.   Wnioski i interpelacje radnych. 

9.   Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Porządek obrad przegłosowano. Za przyjęciem głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 
13. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było. 

Protokół z ostatniej sesji Nr XXXIX/2013 z dnia 18 marca 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 miedzy 
sesjami, poinformował o następujących sprawach: 

- złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o doposażenie i remonty w szkołach. 
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- sołectwo Stara Kornica zostało wyróżnione w konkursie „ O Wawrzyn – najbardziej 
aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko-ostrołęckiego.” 

- podpisano umowę na prowadzenie języka angielskiego w Zespole Publicznych Placówek 
Oświatowych w Starej Kornicy. 

-Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego z Delegaturą w Białej Podlaskiej 
przeprowadził kontrolę w świetlicy wiejskiej w Wólce Nosowskiej oraz w pomieszczeniach 
nad pocztą w Starej Kornicy.  

- wykonano montaż solarów w świetlicach wiejskich. 

- odbył się przetarg na rewitalizację centrum Stara Kornica. 

- podpisano kalkulację zaniechania kosztów. 

- otrzymaliśmy nowy samochód strażacki. 

Ponadto dodał, że Bank Spółdzielczy w Kornicy w ubiegłym roku trzy razy obniżył 
oprocentowanie lokat. Ostatnia propozycja oprocentowania wynosiła 3,08%.  
Przeprowadziłem rozmowy w innych bankach, które zaoferowały oprocentowanie lokat                   
na korzystniejszych warunkach. Na rynku lokata dwumiesięczna kosztuje 2,70%, a bank                     
w Kornicy zaoferował 1,78%. Lokata trzymiesięczna kosztuje 3,0%, oferta banku -2,08%, 
natomiast lokata roczna wynosi 4,0%, bank oferował 3,08%. Uzgodniłem z prezesem banku, 
że wrócimy do tematu w drugim kwartale 2014 roku. Powinniśmy współpracować z bankiem 
na zasadach konsensusu. Różnica 15-20 % jest do zaakceptowania, ale nie wyższa.                             
1% na lokacie daje nam 40.000 zł w ciągu roku. 

Nadmienił także, że złożono wniosek na nieodpłatną zbiórkę azbestu. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska z uwagi na dużą liczbę wniosków obniżył wsparcie. Zaproponowano 
pożyczkę na pokrycie różnicy, która wynosiłaby około 14.000 zł. Samorządy muszą dołożyć 
do 15% udziału własnego, co nie oznacza, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
pokryje 85 % kosztów.  

Radna Elwira Hulińska – zapytała, czy co roku Fundusz Ochrony Środowiska przyznaje 
środki. 

Wójt Gminy – powiedział, że jest to program na 2014 rok.  

Radny Dariusz Guz – zapytał, czy na pewno gmina zaoszczędzi 40.000 zł w ciągu roku. Bank 
Spółdzielczy w Kornicy ma do dyspozycji kwotę około 14.000 zł, którą wydaje na instytucje 
gminne. Przenosząc 1 mln zł na roczną lokatę zarabiamy 10.000 zł. Od banku otrzymujemy 
14.000 zł. Czy gmina na tym zaoszczędzi?  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że przeprowadził rozmowę z prezesem 
banku. Posiadamy lokaty, roczne, półroczne i miesięczne. 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, aby Pan Wójt przedstawił konkretnie ile 
zyskamy bądź stracimy. 

Radny Dariusz Guz – powiedział, że trzeba mieć 4 mln na lokacie żeby zarobić 40.000 zł                  
w ciągu roku.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że w roku ubiegłym ponad 3,5 mln zł przez 
cały rok było na lokacie. Inwestycje wykonywane w ubiegłym roku przebiegały sprawienie        
i rozliczane były ze zwrotu środków. Lokaty nie były ruszane.  
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Radny Dariusz Guz – zapytał, czy możemy wykonywać więcej inwestycji skoro mamy tak 
dużo pieniędzy na lokatach.  

Wójt Gminy – powiedział, że terminy zwrotu pieniędzy są różne. Po wystawieniu faktury 
mamy 30 dni na zapłatę.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że terminy zakładania lokat są rożne. Każde 
środki są lokowane. Uchwalając budżet rozdysponowujemy nadwyżkę budżetową. Wynik 
finansowy budżetu jest określany i do tej kwoty możemy ustalić budżet deficytowy. Środki 
stanowiące nadwyżkę budżetową mogą być przeznaczone na inwestycje. W ubiegłym roku 
rozdysponowaliśmy ponad 3 mln zł nadwyżki budżetowej. Rozdysponowujemy tyle 
nadwyżki ile mamy lokat w banku.  

Radny Dariusz Guz – zapytał czy faktycznie gmina tyle zarobi. Dobre kontakty z bankiem 
należy utrzymać. Przenosząc lokaty nie jest to dobre.  

Radna Ewa Szydłowska- powiedziała, że bank obniżył lokaty. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że na koniec roku gmina w Banku 
Spółdzielczym w Kornicy posiadała lokaty na 3.606.348,41zł. Planując budżet możemy 
przeznaczyć te środki na inwestycje. Wolne środki również mogą być przeznaczone                       
na inwestycje. Środki złożone na lokatach w banku dają nam procenty, które generują 
dochód. W roku ubiegłym było 224.000.zł odsetek.  

Radny Dariusz Guz – zapytał, czy według tego można wyliczyć że zarobilibyśmy 40.000zł. 
byłoby wtedy 264.000 zł. 

Skarbnik Gminy Anna Blondyk – powiedziała, że w roku ubiegłym był inny procent                         
na lokatach. Stopa procentowa utrzymywała się na wyższym poziomie. Jeżeli kredyty spadają 
to bank obniża procent. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że w 2013 roku nie było przesłanek                        
na obniżenie stóp procentowych. Polityka Rady Pieniężnej się nie zmieniała, stopy 
procentowe utrzymywane były na poziomie dwa czy trzy punkty procentowe. W zależności 
od sytuacji gospodarczej stopy procentowe mogą wzrosnąć.  

Skarbnik Gminy Anna Blondyk  - powiedziała, że Bank Spółdzielczy 1 stycznia przysłał 
zawiadomienie informujące o oprocentowaniu lokat. Oprocentowanie lokaty miesięcznej 
wynosi 1,57%, dwumiesięczna-1,78%, trzymiesięczna- 2,08%, półroczna- 2,70% i roczna 
3,08%.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że Pan Wójt mówi to co chce. Stopy 
procentowe są co trzy miesiące, co pół roku zmieniane. Nie jest tak, że Pan Prezes sam 
obniżył stopy procentowe. Siłą gminy są instytucje i firmy, a nie osoba Wójta. Bank posiada 
fundusze do dyspozycji rady i prezesa banku, na dzień dzisiejszy jest to kwota około 30.000 
zł. Staraliśmy się wprowadzić pewne standardy w gminie. Z początkiem kadencji życzyłem 
wszystkim aby władza była jasna i przejrzysta. Nie ma w tej chwili ani jasności ani 
przejrzystości. Chcąc przenieść lokaty, należało przedyskutować to z rada gminy.                             
Nie są to Pana prywatne pieniądze. Są to pieniądze społeczeństwa, które walczyło aby bank 
został. Od co najmniej roku zaczyna Pan działać na szkodę społeczeństwa a nie na korzyść. 
Gospodarczo nie zrobiliśmy w gminie nic. Miały być elektrownie, biogazownie i niewiadomo 
czy ruszą. Firma OMYA chciała otworzyć działalność gospodarczą w naszej gminie i od roku 
nie mogą dobrnąć do porozumienia. Z tego co wiem duże trudności są ze strony gminy.                  
Nie mówię żeby działał Pan ponad prawem ale ta firma powinna dostać wsparcie aby działać. 
Nie zrobiliśmy nic żeby za parę lat wpłynęły do nas pieniądze.  
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że sprawa wiatraków jest nieaktualna, gdyż 
nie ma zapotrzebowania na prąd. Odnośnie biogazowni była zgoda Wójta, firma ma także 
pozwolenie na budowę od Starostwa Powiatowego. Decyzja Wójta w sprawie firmy OMYA 
została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez dwie instytucje.                 
Był projekt decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, gdyby nie zaskarżono decyzji 
sprawa byłaby już zamknięta. Strona postępowania, która nie była na rozprawie podniosła 
argumenty i skierowano decyzje do rozpatrzenia przez SKO czy argumenty są zasadne.  

Przewodniczący Rady – powiedział, że strona nie powinna być dopuszczona do rozprawy.  

Wójt Gminy – powiedział, że były pisma aby wykluczyć stronę z postępowania                        
ale Samorządowa Komisja Odwoławcza podjęła stanowisko, że strona ma wziąć udział                       
w postępowaniu.  

Radna Halina Bardadin – zapytała, kto jest stroną postępowania.   

Wójt Gminy – powiedział, że jest to fundacja i kancelaria prawna.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że słyszał rozmowę Wójta na temat 
pokrycia połowy dachu na sali w Dubiczach. Nie jest podejściem gospodarczym krycie 
połowy dachu. Podbitka jest najważniejszą rzeczą podczas krycia dachu. Gospodarz tego nie 
wie. Zapytał Wójta ile będzie przygotowywana dokumentacja budowy chodnika na Wygon. 

Wójt Gminy – powiedział, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia dotyczące budowy chodnika 
jest do odbioru. Dodał, że na przełomie maja czerwca zostanie ogłoszony przetarg.  

Radna Ewa Szydłowska – zapytała co to za połowa dachu w Dubiczach. 

Wójt Gminy – powiedział, że mieszkańcy chcieli pokryć połowę dachu bo ciekło z jednej 
strony. Po dłuższej rozmowie doszliśmy do wniosku, że należy pokryć cały dach i tak też 
zrobiono. Dodał, że budując chodnik należy wziąć pod uwagę odwodnienie. Trzeba było 
także zmienić mapę, gdyż nie była do celów projektowych. 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że poprzedni Wójt rozmawiał                           
w Starostwie Powiatowym w sprawie budowy „Schetynówek”. Wójtowie i Starosta uzgodnili, 
że będą robione drogi w każdej gminie przy udziale powiatu. Stanowisko Rady było aby 
zrobić drogę do Szpak w ramach „Schetynówki”. Wnioski można składać do końca września, 
a nic nie jest jeszcze zrobione. W tamtym roku Pan Wójt chciał zrobić dwie „Schetynówki”        
a w tym nie chce jednej. Jaka jest procedura. Mamy to przyjęte uchwałą.  

Wójt Gminy – powiedział, że zgodnie z uchwałą z roku ubiegłego wykonano dokumentację 
na dwie „Schetynówki”. Zarząd Dróg Powiatowych dokonał zgłoszenia dogi. Zmniejszono 
finanse na drogi i gmina jest na 5 miejscu na liście.  

Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że o niczym nas nie informujecie.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że drogi w Koszelówce w ramach 
„Schetynówki” nie można robić. Jest to duży koszt. Poparliśmy budowę tej drogi ale 
mieliśmy na zastanowienie się dwie minuty. Na koniec sesji Wójt o tym powiedział. Poprosił 
aby Wójt na następną sesje przedstawił koszt „Schetynówki” w centrum Kornicy a także aby 
zaprzestał starań w sprawie „Schetynówki” w Koszelówce i wczesnej przedstawiał sytuacje 
radnym.  

Radny Dariusz Guz – powiedział, żeby zastanowić się nad lokatami. Nadmienił aby zaprosić 
na spotkanie Prezesa Banku Spółdzielczego. Dodał, że Radni Powiatowi wyrazili chęć 
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wykonania „Schetynówki” w kierunku Szpak. Zapytał jak przedstawia się sytuacja ze strony 
gminy i czy droga będzie robiona. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że dokumentacja została przekazana 
odpowiednim instytucjom. 

Radny Dariusz Guz – powiedział, aby zastanowić się nad „Schetynówką” w Koszelówce. 
Potrzebna jest tam droga, ale nie taka kosztowna. Można zrobić drogę asfaltową. 

Radna Ewa Szydłowska –zapytała, która to jest droga. 

Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że radni powinni pojechać na miejsce i zobaczyć,                      
w którym miejscu jest droga.  

Radna Ewa Szydłowska – zapytała jaki jest koszt tej drogi. 

Radny Dariusz Guz – powiedział, że około 1,5 mln zł. 

Radna Ewa Szydłowska- zapytała jaki jest odcinek drogi. 

Wójt Gminy – powiedział, że ponad 3 km. 

Przewodniczący Rady – powiedział, że na dzień dzisiejszy około 1 km drogi jest w dobrym 
stanie.  

Radny Dariusz Guz – powiedział, że jest to najdroższa droga w gminie, a jeden czy dwóch 
radnych wie gdzie jest.  

Radna Ewa Szydłowska –zapytała ile jest przy drodze gospodarstw.  

Radny Dariusz Guz – powiedział, że są trzy gospodarstwa.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że trzeba tam zrobić drogę ale nie                   
w formie „Schetynówki”.  

Radna Ewa Szydłowska- zapytała o ile tańsze będzie wykonanie drogi nie w formie 
„Schetynówki” 

Przewodniczący Rady – powiedział, że będzie taniej około ¼ kwoty „Schetynówki’. 

Wójt Gminy – powiedział, że projekt drogi był robiony od kaplicy koło szkoły do starej wsi        
a następnie do drogi wojewódzkiej.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – powiedział, że bank spółdzielczy współfinansuje 
niemal wszystkie wsie w naszej gminie. W skali roku bank przekazywał na instytucje gminne 
około 20.000 zł. W tym roku bank przekazał już 7.000 zł. W skali utraty autorytetu 1% nie 
jest nic warty.  

Radny Dariusz Guz – powiedział, że sam fakt iż bank w Kornicy przejął bank w Sarnakach 
jest promocją dla naszego terenu. Gdyby były inne działania zarządu, prezesa mogłoby być 
odwrotnie. Czasami warto jest stracić przysłowiową złotówkę. 

Radna Ewa Szydłowska- zapytała czy radni nie ulokowali by swoich pieniędzy tam gdzie dają 
większe oprocentowanie. 

Przewodniczący Rady – powiedział, że nie. Jeżeli włożylibyśmy tyle wysiłku w utrzymanie 
banku co nasi rodzice to byśmy tego nie zrobili.  Bank też musi dążyć do dalszego rozwoju. 
Dodał, że musimy być czujni.  

Radny Dariusz Guz – powiedział, że gdyby nie pomysł „Schetynówki” droga byłaby już 
zrobiona.  



6 

 

Wójt Gminy – powiedział, że drogi nie ma zapisanej w budżecie. 

Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, że jeżeli projekt drogi przejdzie to trzeba będzie 
zabezpieczyć fundusze.  

Wójt Gminy – powiedział, że są małe szanse aby droga zakwalifikowała się                             
do „Schetynówki”. 

Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że wszędzie się robi drogi tylko w Koszelówce   
za drogo. 

Przewodniczący Rady – powiedział, że za taką kwotę można zrobić trzy takie drogi. Nikt nie 
mówi, żeby jej nie robić tylko nie w formie „Schetynówki”. Droga nie będzie gorsza tylko 
tańsza.  

Ad.pkt.6.p.p Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za okres 2011-2013 r. oraz 
prognozę na 2014 r. 

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk poinformował, że wszyscy radni otrzymali                    
do zapoznania ocenę zasobów pomocy społecznej za okres 2011-2013 r. oraz prognozę na 
2014 r. Zapytał, czy są pytania do oceny. 
 
Uwag i pytań nie było. Ocena została przyjęta przez Radę Gminy. Ocena zasobów pomocy 
społecznej za okres 2011-2013 r. oraz prognoza na 2014 r. stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.pkt.7.p.p Podjęcie uchwał w sprawie: 

Uchwała Nr XL/229/2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Stara Kornica na lata 2014-2017 oraz Uchwała Nr XL/230/2014 w sprawie zmian 
w budżecie gminy na rok 2014. 

Wyjaśnień w sprawie powyższych uchwał udzieliła Skarbnik Gminy Anna Blondyk. 
Poinformowała o następujących zmianach: otrzymaliśmy dotację na zakup pomocy 
naukowych do Szkoły Podstawowej w Koszelówce w wysokości 6,000 zł, weryfikujemy 
dotacje na budowę chodnika w Nowej Kornicy do kwoty 75,000 zł, włączamy dotacje              
na wozy strażackie w kwocie 65,000 zł. Ponad to zwiększono wydatki inwestycyjne                  
z nadwyżki budżetowej o kwotę 721,699.00 zł. Sprawozdania Finansowe zostały już wysłane 
i możemy włączyć nadwyżkę budżetową. Nadwyżkę budżetową włączamy następująco: 
dajemy na przyłącza wodociągowe 25,000.00 zł, na kanalizację 20,000.00 zł, dodajemy 
83,000.00 zł na budowę obiektów małej architektury, zwiększamy na budowę chodnika             
na Wygonie o kwotę 222,500.00 zł, wprowadzamy zakup kosiarki do koszenia poboczy            
na kwotę 25,000.00 zł, na samochody strażackie 250,000.00 zł, na utwardzenie palcu przed 
budynkiem strażnicy w Szpakach Starych do funduszu sołeckiego dokładamy 20,656.00 zł,       
na modernizację strażnicy w Walimie do funduszu sołeckiego dokładamy 18,019,00 zł,            
do motopompy w Rudce dokładamy 18,610.00 zł, z czego 16,500.00 zł to dotacja. 
Dokładamy również do funduszu sołeckiego na modernizację świetlicy wiejskiej                       
w Dubiczach kwotę 21,914.00 zł jak również wprowadzamy do budżetu roboty dodatkowe - 
budowa segmentu świetlicy wiejskiej z wypożyczalnią i czytelnią w Nowych Szpakach            
na kwotę 18,000.00 zł.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- powiedział, że w momencie składania wniosku                            
na motopompę trzeba mieć zabezpieczone środki w budżecie.  
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Skarbnik Gminy Anna Blondyk – dodała, że w wydatkach budżetu brakowało funduszy                 
w związku z zwiększaniem kwot w trakcie roku na solary, oraz na przeniesienie 
transformatora. Zabrano na styczniowej sesji z wynagrodzenia, z administracji kwotę 
475,618.00 zł, którą już powrotem dołożono. Zmiany te powodują, że wynik budżetu będzie 
deficytowy. Sfinansowany będzie wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych.  

Radna Elwira Hulińska – zapytała, ile będzie kosztowało przeniesienie transformatora.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że 85,000.00 zł. 

Radna Ewa Szydłowska – zapytała, na czym będzie polegała modernizacja uzdatniania wody 
i czy poprawiały się badania wody.  

Wójt Gminy – powiedział, że tak. 

Radna Ewa Szydłowska – zapytała jak przedstawia się sytuacja w sprawie drogi Kazimierzów 
Zakalinki. 

Przewodniczący Rady – powiedział aby skupić się na odcinku gminnym.  

Uchwały przegłosowano. Głosów „za” było 13, przeciwnych 0, wstrzymujących się od głosu 
1. Uchwałę dołączono jako załącznik do protokołu. 
 
Uchwała Nr XL/231/2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kornica.  

Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk – odczytał podanie Pani Urszuli Daniluk z dnia 
02.05.2014 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu  mieszkalnego i garażu 
usytuowanego w budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Kornicy oraz podanie Państwa Wioletty 
i Jarosława Słapczyńskich w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz 
piwnicy usytuowanego w budynku Ośrodka Zdrowia w Starej Kornicy. Dodał, że uchwała 
dotyczy w/w podań. Zainteresowani wynajmują mieszkania kilka lat. Wynajem lokali dotyczy 
okresu trzech lat, w związku z czym musi zostać podjęta uchwała.  

Wójt Gminy – powiedział, że opłaty za lokale są regulowane na bieżąco.  

Uchwalę przegłosowano. Głosów „za” było 14. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosu 
nie było. Uchwałę dołączono jako załącznik do protokołu. 
 
Uchwała Nr XL/232/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
położonych w Starych Szpakach. 

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że uchwała dotyczy terenu za kościołem. 
Wcześniej nieruchomość była wspólnotowa. Końcowym etapem będzie zamiana działek, 
gdyż teren na którym znajduje się kościół jest prywatny.  

Uchwalę przegłosowano. Głosów „za” było 14. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosu 
nie było. Uchwałę dołączono jako załącznik do protokołu. 
 
Uchwała Nr XL/233/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy                     
w Starej Kornicy z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia dróg gminnych. 
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że po wykonaniu „Schetynówki” należy 
nadać drogom status dróg gminnych.  

Uchwalę przegłosowano. Głosów „za” było 14. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosu 
nie było. Uchwałę dołączono jako załącznik do protokołu. 
 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił podanie Pani Reginy Tymickiej z dnia 
30.04.2014 r. w sprawie przedłużenia najmu pomieszczeń mieszkalnych położonych w Nowej 
Kornicy 21, wraz z zaświadczeniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej 
Kornicy. 
 
Wójt Gminy – powiedział, że przedłużenie najmu pomieszczeń dotyczy 1 roku. 
 
Podanie przegłosowano. Głosów „za” było 14, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu 
nie było. 
 
Podanie Pani Doroty Kucio z dnia 04.04.2014 r. w sprawie wynajmu pomieszczenia                                
na parterze budynku PKS w Starej Kornicy.  
 
Uwag nie było. Podanie przegłosowano. Głosów „za” było 14, przeciwnych i wstrzymujących 
się od głosu nie było. 
 
Podanie Bogusława Kuśmierczyka w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu przy 
budynku lecznicy dla zwierząt w Starej Kornicy 226B.  
 
Uwag nie było. Podanie przegłosowano. Głosów „za” było 14, przeciwnych i wstrzymujących 
się od głosu nie było. 
 
Podanie Kornickiego Stowarzyszenia Trzeźwości „Chata” z  dnia 05.05.2014 r. w sprawie 
przedłużenia umowy najmu lokalu znajdującego się w Starej Kornicy 84A. 
 
Przewodniczący Rady – powiedział, że lokal znajduje się w świetlicy wiejskiej w Starej 
Kornicy. Nadmienił, że przedłużenie dotyczy okresu 3 lat. 
 
Uwag nie było. Podanie przegłosowano. Głosów „za” było 14, przeciwnych i wstrzymujących 
się od głosu nie było. 
 
Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk przedstawił podanie Pani Agnieszki Kałużnej z dnia 
05.05.2014 w sprawie przyznania lokalu socjalnego. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że Pani mieszka na Wygonie, wcześniej 
zamieszkiwała u Pana Trociuka. Odłączono u nich prąd. Przeprowadziłem rozmowę                  
z zakładem energetycznym. Przyłączenie światła kosztuje około 200 zł. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej miał sprawdzić czy jest tam licznik. Pani z naprzeciwka zaoferowała,                   
że można od jej domu przeciągnąć kabel pod jej licznik.  
 
Radna Elwira Hulińska – zapytała czy można tak zrobić.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że Pani Kałużna miała skontaktować się z zakładem 
energetycznym. Dodał, że nie mamy wolnego lokalu, wszystkie są wynajęte.  
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Radny Dariusz Guz- zapytała czy Pani Kałużna mogłaby mieszkać u Pana Trociuka.  
 
Przewodniczący Rady – powiedział, aby pomoc założyć światło u Pana Trociuka żeby Pani 
Kałużna mogła mieszkać.  
 
Z uwagi na brak wolnych lokali socjalnych podanie zostało rozpatrzone odmownie. 
 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił podanie Pani Magdaleny Zielińskiej-Kowalik                   
w sprawie sfinansowania przyłącza wody do posesji położonej w Walimie nr działki 294. 
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że jest to nieruchomość po byłej szkole, 
którą zakupili zainteresowani. Odcinek jest dość duży, budynek usytuowany jest około 200-
300 metrów od drogi. Koszt przyłączenia wynosiłby około 3-4 tysięcy złotych.  
 
Przewodniczący Rady – powiedział, że trzeba pomóc zainteresowanym.  
 
Wójt Gminy – powiedział, że kupili nieruchomość sprzedając inne grunty. Wynajmują teraz 
mieszkanie w Starej Kornicy. 
 
Przewodniczący Rady –powiedział, że kupili budynek za ostatnie pieniądze, warto im pomóc.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytał czy gmina ma finansować całość przyłącza. 
 
Radni powiedzieli aby wykonać przyłącze na koszt urzędu. 
 
Podanie przegłosowano. Głosów „za” było 14, przeciwnych i wstrzymujących się od głosu 
nie było. 
 
Przewodniczący Rady odczytał pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska z dnia 17.03.2014 r. informujące o wynikach kontroli Przeprowadzonej przez 
Delegaturę w Mińsku Mazowieckim w Urzędzie Gminy Stara Kornica. Kontrolą objęto 
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Kontrola wykazała,                        
że zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów jest Gmina Stara Kornica naruszając art. 
136 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  
 
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że zgodnie z ustawą gmina nie może 
zarządzać składowiskiem odpadów. Wojewoda zadecyduje jak postąpić dalej z wysypiskiem.  
 
Ad.pkt.10.p.p. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Radny Tadeusz Ilczuk – zapytał, kiedy będą realizowane przydomowe oczyszczalnie.  

Wójt Gminy – powiedział, że w drugiej połowie maja będzie informacja o podziale środków.  

Radna Katarzyna Szymaniuk – zapytała, czy jeżeli ktoś się wycofa  to może na listę zapisać 
się inna osoba.  

Wójt Gminy powiedział, że nie. 



10 

 

Radna Elwira Hulińska –zapytała czy będzie poniesiona konsekwencja z rezygnacji 
przydomowej oczyszczalni. 

Wójt Gminy – powiedział, że nie. W takim przypadku będzie mniej dofinansowania. Nie 
można zapisać na listę innej osoby gdyż do wniosku dołącza się mapy do działki.  

Radny Dariusz Guz –zapytał czy będzie w przyszłości dofinansowanie na kolektory 
słoneczne. 

Wójt Gminy  - powiedział, że będą przeznaczane fundusze na odnawialne źródła energii.  

Radna Katarzyna Szymaniuk –zapytała czy był rozpatrywany temat dziennika internetowego                        
w szkołach.  

Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – powiedział, że przeprowadzi rozmowę z Panią Dyrektor.  

Radny Krzysztof Mielniczuk – zapytał czy droga do Walima zostanie skończona.  

Wójt Gminy  - powiedział, że powiat ma dużo zadań inwestycyjnych a mało funduszy. Powiat 
wycofał się z finansowania niektórych dróg. 

Przewodniczący Rady – powiedział, że należy poczekać na decyzję powiatu. 

Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że miała być zakupiona równiarka.    

Wójt Gminy – powiedział, że równiarka jest. Jeżeli drogi wymagają równania należy zgłosić 
potrzebę.  

Radna Elwira Hulińska – powiedziała, aby wyrównać drogę na Kornicy Kolonia prowadzącą 
do dwóch gospodarstw.  

Wójt Gminy – powiedział, że trzeba ustalić położenie pasa drogowego. Studzienki 
kanalizacyjne są na drodze.  

Radna Elwira Hulińska – zapytała, co będzie jeżeli studzienki znajdują się w pasie 
drogowym. 

Wójt Gminy – powiedział, że droga przesunie się w stronę działek. Będzie problem                          
z odwodnieniem. Trzeba będzie uzyskać zgodę właścicieli działki.  

Radna Elwira Hulińska  - powiedziała, że jeden sąsiad twierdził, że droga jest prywatna, 
okazało się że jest gminna.  

Wójt Gminy – powiedział, że geodeta musi wytyczyć drogę.  

Radna Elwira Hulińska – powiedziała, żeby ominąć studzienki i zawieść trochę piachu.  

Radny Kazimierz Markowski – zapytał jak przedstawia się sprawa gwarancji drogi                    
w Koszelówce, która była robiona w ubiegłym roku. Droga jest załamana, wcale nie ma 
pobocza. Trzeba naprawić. Zapytał czy zapłacono wykonawcy. 

Wójt Gminy – powiedział, że kaucja została.  

Radna Ewa Szydłowska – powiedział, że w Kazimierzowie pogłębiano rów, kamienie                
i korzenie zostały. Zapytała kto ma to posprzątać.  

Wójt Gminy  - powiedział, że gmina nie pogłębiała rowów. Może prywatnie ktoś pogłębiał.  

Radny Piotr Niedźwiedziuk – zapytał, czy będzie wysyłana grupa do naprawy dróg. Droga 
Kobylany Kiełbaski jest na gwarancji a jest zniszczona. Po drodze jeździ ciężki sprzęt. Masa 
asfaltowa jest załamana.  
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Wójt Gminy – powiedział, że trzeba będzie kupić i położyć masę. 

Radna Ewa Szydłowska – powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest 
umieszczona droga w Kazimierzowie na kwotę 30.000 zł. Zapytała, która to jest droga.  

Wójt Gminy – powiedział, że chodzi o położenie asfaltówki. 

Radna Halina Bardadin – powiedziała, aby wyrównać drogę w Popławach za wsią. 
Wielokrotnie było to poruszane. 

Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, że wcześniej było zgłaszane wyrównanie drogi 
Nowe Szpaki Walim na Morgach. Tą drogę też należy wyrównać.  

Radny Kazimierz Markowski – powiedział, żeby zrobić spotkanie wiejskie i zapytać 
mieszkańców. Nie każdy chce żeby równano drogi.  

Radna Halina Bardadin – zapytała czy jest wolny pojemnik na śmieci. Potrzebny jest przy 
świetlicy w Popławach.  

Wójt Gminy  - powiedział, że sprawdzi.  

Radna Katarzyna Szymaniuk – powiedziała, że firma która odbiera śmieci miała postawić 
pojemniki przy sklepach. 

Wójt Gminy – powiedział, że powinni zaopatrzyć w pojemniki. My zaopatrujmy 
mieszkańców. Firma powinna rozmawiać bezpośrednio z właścicielami sklepów. 

Radna Halina Bardadin – powiedziała, że firma nie daje worków na pełną segregację. 
Ostatnio dostałam tylko czarny worek. Zabierając szkło i plastik powinni dać worki                    
na to samo a dają dwa czarne. 

Wójt Gminy – powiedział, że dają trzy worki. Jednego dnia zbierają segregowane, drugiego 
niesegregowane. Dodał, że przyjrzy się sprawie. Jadąc w teren powinni mieć wszystkie worki. 

Radna Ewa Szydłowska- powiedziała, aby wysypać żwirem i wyrównać drogę miedzy 
Zalesiem a Kazimierzowem. 

Radny Kazimierz Markowski – powiedział, że od granicy Zalesia z Kazimierzowem jest 
zrobiona szosa. Którędy ma iść równiarka. 

Przewodniczący Rady – powiedział, że chodzi pewnie o inną drogę.  

W  związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Ignacy Janczuk zamknął 
obrady XL Sesji Rady Gminy o godzinie  1200. 

 

Protokołowała                                                                                                      Przewodniczył 

Aneta Raczyńska                                                                                                 Ignacy Janczuk 
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