
PROTOKÓL Nr IX/2019
z nadzwyczajnej sesji Rady Gmina Stara Kornica

odbytej w dniu 1 5 marca 2019 r.

INFORMACJE DOTYCZACE SESJI:

15.03.2019 r.
15:15

16:00

           sala konferencyjna Urzedu Gminy Stara Kornica
Zofia Szpura - Przewodniczaca Rady Gminy Stara 

Kornica

15
13

1. Kazimierz Hawryluk - Wójt Gminy Stara Kornica

2. Anna Blondyk - Skarbnik Gminy

Punkt 1. Otwarcie

Punkt 3. Przedstawienie porzadku obrad.

Data rozpoczecia:

Godzina rozpoczecia:

Godzina zakonczenia:            

Miejsce:

Przewodniczacy obrad:

Liczba Radnych:

Liczba obecnych Radnych:

Nieobecni Radni :                          Jacek Kulesza

         Mateusz Leszczynski 

        

Ponadto w sesji udzial wzieli:

Przewodniczaca Rady Gminy Zofia Szpura otworzyla IX sesje Rady Gminy Stara Kornica. 
Powitala wszystkich obecnych. Stwierdzila, ze w obradach uczestniczy wymagana liczba 
Radnych, przy której Rada moze obradowac i podejmowac prawomocne uchwaly.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie porzadku obrad.

4. Przyjecie protokolu z VIII sesji.

5. Podjecie uchwal w sprawie:

    1) zmian w W ieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019 – 2022,

Lista obecnosci stanowi zalacznik do protokolu.



     2) zmian w budzecie gminy na rok 2019.

6.  Zamkniecie obrad sesji.

Przewodniczaca  Rady – czy ktos ma uwagi do porzadku obrad?

Radny Piotr Kiryluk – dla mnie brakuje dwóch punktów, a mianowicie uchwaly w sprawie 
studium planu zagospodarowania oraz uchwaly w sprawie zakazu budowy kurników. 

Wójta Gminy – byla na ostatniej sesji podjeta, przeglosowana uchwala intencyjna, zeby 
wstrzymac budowe kurników  i spalarni, bylo tez przeglosowane zeby gmina przystapila do 
opracowania studium i planu. Ten temat stanie w tym miesiacu, bo planujemy zrobic sesje i 
komisje jeszcze raz w tym miesiacu i na ta sesje przedstawie program i mysle , ze w tym 
programie zaw re te informacje dotyczace studium i planu. Pania Przewodniczaca prosze o 
przeczytanie informacji o która sie zwrócilem do pani mecenas, zeby przygotowala odpowiedz 
w kwestii studium i planu jakie musimy podejmowac kroki , zeby bylo zgodnie z prawem. 

Przewodniczaca Rady o dczytala pismo W ójta Gminy Stara Kornica skierowane do Radcy 
Prawnego oraz Rady Gminy w Starej Kornicy. 

Wójt Gminy – w nastepnym tygodniu bede mial informacje. Przedstawie swoje przemyslenia 
jak do tego sie zabrac.  

Radny Piotr Kiryluk – powinnismy podjac jak najszybciej, mieliscie tydzien zeby to 
przygotowac. 

Wójt Gminy – jestem na etapie uzgadniania z instytucjami. Biogazownia czy kurniki w 
Poplawach, RDOS wyslal pismo ze beda to rozpatrywac do 14 kwietnia. 

Radny Piotr Kiryluk – gdybysmy rozpoczeli dzialania odnosnie planu przestrzennego to byloby 
zawieszone .

Wójt Gminy – czy Panstwo mi odpowiecie, bo trzeba przystapic do studium i do planu, czy 
mozna przystapic do samego planu, jezeli tak mecenas napisze to ja zglaszam Panstwu, ze 
wchodzimy w zmiane planu. 

Radny Ignacy Janczuk - wszyscy Radni glosowalismy za tym. Ta procedura w tej chwili trwa.

Wójt Gminy - skladam formalny wniosek , prosze przedstawic na pismie uzasadnienie swoich 
slów, ze ja zle dzialalem. Musimy sie zastanowic, zeby dobrze to przygotowac, bo to jest 
dzialanie nie tylko na teraz. Skladalem wnioski do Rady o zabezpieczenie srodków na zamiane 
planu przestrzennego  dwa razy.

Radny Ignacy Janczuk - na jakim etapie sa sprawy z pozwoleniem na kopalnie przy hydroforni? 
            
Wójt Gminy – jest w tej chwili sprawa odsunieta do ponownego rozpatrzenia przez RDOS, ze 
wzgledu na pisma które kazalem wyslac. Prosilem pracownika, ze wysylajac raport to prosze 
przygotowac nasza analize gminna i powiedziec ile hydrofornia rocznie produkuje wody , ilu 

  

                                           
Pismo stanowi zalacznik do protokolu.



mieszkanców odbiera. Po pismach które przedstawilem, to w tej chwili SKO wyslalo do 
ponownego rozpatrzenia przez RDOS, zeby wzieli te aspekty zwiazane z bezpieczenstwem, 
czynnikiem spolecznym i gwarancja dostarczania wody. 

Przewodniczaca Rady – przejdziemy do przyjecia porzadku obrad jezeli nie ma zadnych 
zmian. 

W wyniku przeprowadzonego imiennego glosowania Rada Gminy Stara Kornica w obecnosci 
13 radnych bioracych udzial w posiedzeniu - 13 glosami „za”, 0 glosów „przeciw”, 0 glosów 
„wstrzymujacych sie”, przyjela porzadek obrad. 

Radni nie zglosili poprawek do protokolu. 

W wyniku przeprowadzonego imiennego glosowania Rada Gminy Stara Kornica w obecnosci 
13 radnych uczestniczacych w posiedzeniu - 13 glosami „za”, glosów „przeciw” – 0, glosów 
„wstrzymujacych sie” – 0 przyjela protokól z VII I sesji.

Wójt Gminy - poprosilem o spotkanie , poniewaz dwa tygodnie temu mielismy informacje, ze 
w Ministerstwie Sportu rusza program na obiekty infrastruktury sportowej przy szkolach. Jest 
to dzialanie ministra sportu, koszt calkowity kwalifikowalny 600.000,00 zl, dofinansowanie jest 
50%. Do tematu boiska wraca sie juz piec lat. Boisko ma byc na nawierzchni sztucznej, 
pobocze 4 m, utwardzone, z oswietleniem, ogrodzone. Na tym bo isku beda kosze do 
koszykówki, siatkówka, tenis. Byla rozmowa z soltysem, z radnym, z dyrektorem szkoly. 
Trzeba na ten moment przygotowac projekt, kosztorys, dokumentacje techniczna taka jaka 
bedzie niezbedna do uzyskania pozwolenia. Jak bede skladal wniosek na koniec marca bede 
musial zalaczyc te dokumenty. Trzeba zabezpieczyc srodki na boisko, bo bedzie musial zrobic 
mapy do celów projektowych. Do konserwatora juz pismo zlozylem, który pracuje nad 
wydaniem postanowienia, zeby to przyspieszyc. Boisko takie kosztowaloby w granicach 
1.000.000,00 zl – 1.300.000,00 zl. Pan zrobi kosztorys i przedstawi w ramach tego projektu.

Przewodniczaca Rady – to sa pelnowymiarowe boiska, wiec beda sluzyc na lata. Jezeli jest 
pelnowymiarowe boisko do pilki recznej, to równiez na tym boisku pozostale tez sa 
pelnowymiarowe do pilki siatkowej, czy koszykówki. To bedzie wielofunkcyjne boisko. 

Radny Ignacy Janczuk – dofinansowanie bedzie 50%. W  tanszej wersji co pan mówil to byloby 
boisko do pilki recznej.

Wójt Gminy -  niepelnowymiarowe. Jeszcze musimy zdjac 35.000,00 zl na droge wojewódzka, 
nie mozemy wprowadzic uchwaly do budzetu jak nie ma porozumienia.

Skarbnik Gminy – najpierw uchwala intencyjna w sprawie przystapienia do spisania 
porozumienia, a pózniej porozumienie .

Przewodniczaca Rady oczytala Uchwale Nr IX/46/2019 w sprawie zmian w W ieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019 – 2022.

Punkt 4. Przyjecie protokolu z VI II sesji.

Punkt 5. Podjecie uchwal y w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Stara Kornica na lata 2019 – 2022.



W wyniku przeprowadzonego imiennego glosowania Rada Gminy Stara Kornica w obecnosci 
13 radnych uczestniczacych w posiedzeniu - 13 glosami „za”, glosów „przeciw” – 0, glosów 
„wstrzymujacych sie” – 0 podjela Uchwale Nr IX/46/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie
zmian w W ieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019 – 2022, która 
stanowi zalacznik do protokolu.

Przewodniczaca Rady oczytala Uchwale Nr IX/47/2019 w sprawie zmian w budzecie gminy na 
rok 2019.

W wyniku przeprowadzonego imiennego glosowania Rada Gminy Stara Kornica w obecnosci 
13 radnych uczestniczacych w posiedzeniu - 13 glosami „za”, glosów „przeciw” – 0, glosów 
„wstrzymujacych sie” – 0 podjela Uchwale Nr IX/47/2019 Rady Gminy Stara Kornica sprawie
zmian w budzecie gminy na rok 2019, która stanowi zalacznik do protokolu. 

Radny Ignacy Janczuk – ruszyl program dróg samorzadowych, czy zamierza pan zlozyc jakies 
drogi. Ja prosilem o dokonczenie odcinka w W ólce Nosowskiej. Uwazam, ze powinnismy 
zlozyc dwie drogi gminne, prosilbym zeby byla droga w W ólce Nosowskiej. Do tego projektu 
trzeba zlozyc drogi wyzszej wartosci. 

Wójt Gminy - rozmawialem z wojewoda. Jezeli mówimy o RDS, jest to fundusz dróg 
samorzadowych, one sa zgodnie instrukcja , tak jak bylo do tej pory, w ramach dzialania 
fundusz dróg lokalnych po 50%, do 80% wojewoda dotowal drogi w ramach dzialan 
kleskowych. 

Po zrealizowaniu porzadku obrad o godzinie 16:00 Przewodniczaca Rady Gminy Zofia Szpura 
zamknela IX nadzwyczajna sesje Rady Gminy Stara Kornica.

Wykaz imiennego glosowania stanowi zalacznik do protokolu. 

Wykaz imiennego glosowania stanowi zalacznik do protokolu. 

Podjecie uchwaly w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2019.

Punkt 6.  Zamkniecie obrad sesji.  
                                            

Protokolowala Przewodniczyla

Marzena Gromysz     Zofia Szpura


