
PROTOKÓL Nr VIII/2019
z sesji Rady Gmina Stara Kornica

odbytej w dniu 1 marca 2019 r.

INFORMACJE DOTYCZACE SESJI:

01.03.2019 r.
14:00

18:00

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

Kornica

15
14

1. Kazimierz Hawryluk - Wójt Gminy Stara Kornica
2. Anna Blondyk - Skarbnik Gminy

3. soltysi
4. mieszkancy

Punkt 1. Otwarcie

Punkt 3. Przedstawienie porzadku obrad.

Data rozpoczecia:

Godzina rozpoczecia:

Godzina zakonczenia:            

Miejsce:

Przewodniczacy obrad:

Liczba Radnych:

Liczba obecnych Radnych:

Nieobecny Radny :                          Krzysztof Gawlowski 

        

Ponadto w sesji udzial wzieli:

Przewodniczaca Rady Gminy Zofia Szpura otworzyla VIII 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 VII sesji .
5. Sprawozdanie W ójta Gminy z dzialalnosci miedzy sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczacego Rady Gminy z dzialalnosci miedzy sesjami.

Lista obecnosci stanowi zalacznik do protokolu.



7.  Sprawozdanie W ójta Gminy z realizacji zadan z zakresu wspierania rodziny w 2018 roku 
     oraz potrzeby zwiazane z realizacja zadan
8. Odwolanie Skarbnika Gminy Stara Kornica:
     1) przedstawienie wniosku W ójta Gminy o odwolanie Skarbnika Gminy Stara Kornica,
     2) podjecie uchwaly w sprawie odwolania Skarbnika Gminy Stara Kornica.
9. Powolanie Skarbnika Gminy Stara Kornica:
     1) przedstawienie wniosku W ójta Gminy o powolanie Skarbnika Gminy Stara Kornica,
     2) podjecie uchwaly w sprawie powolania Skarbnika Gminy Stara Kornica.
10. Podjecie uchwaly w sprawie:
-   udzielenia pozyczki Stowarzyszeniu Kulturalno - Oswiatowemu "Razem" w Kobylanach,
-  zmian w W ieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019 – 2022,
-  zmian w budzecie gminy na rok 2019,
- wstepnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej na terenie   
   Gminy Stara Kornica ,
-  zmiany uchwaly Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 wrzesnia 2013 r.  
   w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz 
   stawki oplat za korzystanie przez operatorów i przewozników z przystanków 
  komunikacyjnych, których wlascicielem lub zarzadzajacym jest Gmina Stara Kornica ,
- wyrazenia zgody na nabycie przez Gmine Stara Kornica, w drodze komunalizacji, 
   nieruchomosci polozonej w miejscowosci Rudka ,
- powolania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego ,
11. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczace zatrudnienia w Urzedzie Gminy Stara Kornica. 
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy rózne i wolne wnioski.14. Sprawy rózne i wolne wnioski.
15.  Zamkniecie obrad sesji .

Przewodniczaca Rady – w zwiazku z tym, ze sa mieszkancy którzy chcieliby zabrac glos, 
chcialabym wprowadzic zmiane do porzadku obrad polegajaca na wykresleniu uchwaly                    
w sprawie udzielenia pozyczki Stowarzyszeniu Kulturalno - Oswiatowemu "Razem" w 
Kobylanach, oraz wprowadzenie po punkcie 7, udzielenia glosu mieszkancom Czeberak, 
Poplaw oraz W yrzyk. 
            
W wyniku przeprowadzonego imiennego glosowania Rada Gminy Stara Kornica w obecnosci 
14 radnych bioracych udzial w posiedzeniu - 14 glosami „za”, 0 glosów „przeciw”, 0 glosów
„wstrzymujacych sie”, przyjela porzadek obrad wraz ze zmianami. 

Radni nie zglosili poprawek do protokolu. 

W wyniku przeprowadzonego imiennego glosowania Rada Gminy Stara Kornica w obecnosci 
14 radnych uczestniczacych w posiedzeniu - 14 glosami „za”, glosów „przeciw” – 0, glosów 
„wstrzymujacych sie” – 0 przyjela protokól z VI I sesji.

Wójt Gminy przedstawil sprawozdanie z dzialalnosci miedzy sesjami.

.

     

Punkt 4. Przyjecie protokolu z VII sesji.

Punkt 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z dzialalnosci miedzy sesjami.



Sprawozdanie Wójta Gminy z dzialalnosci miedzy sesjami stanowi zalacznik do protokolu.

Sprawozdanie Przewodniczacego Rady Gminy z dzialalnosci miedzy sesjami stanowi 
zalacznik do protokolu.

Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadan z zakresu wspierania rodziny w 2018 roku oraz 
potrzeby zwiazane z realizacja zada n stanowi zalacznik do protokolu. 

Protest mieszkanców w sprawie planowanej budowy kurników w miejscowosci Czeberaki oraz 
spalarni odpadów w Poplawach stanowi zalacznik do protokolu. 

Punkt 6. Sprawozdanie Przewodniczacego Rady Gminy z dzialalnosci miedzy sesjami.

Punkt 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadan z zakresu wspierania rodziny w 
2018 roku oraz potrzeby zwiazane z realizacja zadan

Punkt 8. Udzielenie glosu mieszkancom.

Przewodniczaca Rady przedstawila sprawozdanie z dzialalnosci miedzy sesjami.

Przewodniczaca Rady odczytala sprawozdanie W ójta Gminy z realizacji zadan z zakresu 
wspierania rodziny w 2018 roku oraz potrzeby zwiazane z realizacja zadan

Nie wniesiono uwag do sprawozdania. 

Radny Jacek Kulesza odczytal protest mieszkanców wsi Czeberak, Falatycz, Poplaw, Rudki, 
Szpaków i W yrzyk w sprawie planowanej budowy kurników w miejscowosci Czeberaki oraz Szpaków i W yrzyk w sprawie planowanej budowy kurników w miejscowosci Czeberaki oraz 
spalarni odpadów w Poplawach. 

Pan Michal Kosmala – sa to powazne problemy , które nas bezposrednio dotykaja, 
chcielibysmy zeby ten glos zostal wziety przez Panstwa pod uwage. Zwracam sie do Radnych, 
bo nie wszyscy sa zorientowani w problemie i w skutkach jakie moga byc wygenerowane 
poprzez wybudowanie tych inwestycji, czyli kurnika w Czeberakach i spalarni w Poplawach. 
Dla mieszkanców wybudowanie tych inwestycji to jest oprócz zagrozenia naszego zycia i 
zdrowia, to jest spadek cen naszych majatków, nikt nie bedzie chcial inwestowac, kupowac 
ani sie osiedlac, bo nikt nie chce mieszkac w smrodzie. Dokumenty, które sa skladane do pana 
wójta, dowiadujemy sie, ze jest wszystko idealnie. Lekcewazymy informacje zwiazane z 
jakoscia powietrza, w bezposrednich odleglosciach od tak wielkich zbiorowisk kurników to 
bedziemy chodzic w maskach. Ten smród dla mieszkanców Poplaw jest okrutny. My stajemy 
sie smietniskiem województwa. Czesc gmin wokól nas ma plany przestrzennego 
zagospodarowania. Nie mamy innej mozliwosci jak podjac próby przystapienia do prac 
zwiazanych z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego, przedtem studium. Za 
nami stoi pewne prawo i wola mieszkanców. Panie wójcie my nie przychodzimy, zeby wziac 
pieniadze na droge, na oswietlenie, na dach, na kanalizacje, my chcemy prawa, które jest 
stanowione dla wszystkich. To jest ostatni moment , zeby podjac takie uchwaly, bo jesli dzisiaj 
tego nie poprzecie to gwarantuje, ze oni was tez nie popra. To jest nasza jedna, wielka, 
zbiorowa odpowiedzialnosc. Trzeba zrobic studium, trzeba zrobic plan przestrzennego 

.

.



zagospodarowania i powinno obowiazywac pewne moratorium na to, aby nikt nie udzielal 
zgody na naszej gminie do czasu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego na 
inwestycje które groza zyciu, zdrowiu i mieniu obywateli. 

Pani Katarzyna Bogutyn – chcialabym pomóc Panstwu, zeby te inwestycje nie powstaly na 
terenie gminy, bo zdaje sobie sprawe jak ogromne i dalekosiezne, zawsze znaczaco  
oddzialujace na srodowisko sa te przedsiewziecia. Udalo mi sie uzyskac pelnomocnictwo 
organizacji ekologicznej, która bede reprezentowac w postepowaniu o wydanie decyzji 
srodowiskowych w sprawie kurników w Czeberakach. Jestem równiez po rozmowach z 
urbanistami, dowiedzialam sie jakie sa mozliwosci na sporzadzenie studium oraz 
sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania. Dostalam informacje zwrotna, ze tego 
typu przedsiewziecia udawalo sie zrealizowac równoczesnie prowadzac studium, ocene 
aktualnosci studium oraz prace nad planem zagospodarowania i udalo im sie to w gminach 
wiekszych niz Gmina Stara Kornica przeprowadzic w ciagu jedenastu miesiecy. 

Radna Powiatu Losickiego Urszula Daniluk – jestem bardzo zaniepokojona cala ta sytuacja 
która ma miejsce. Sa planowane ogromne inwestycje, które beda mialy ogromny wplyw na 
nasze srodowisko oraz zdrowie. Jest niedopuszczalne, aby powstaly inwestycje które 
zagrazaja naszemu zdrowiu i zyciu.

Radny Ignacy Janczuk  - istota samorzadnosci jest to, zeby dzialac dla dobra spoleczenstwa ,
a nie dla dobra jednostki. Tutaj w chodzi w gre dobro spoleczenstwa. Potezne firmy wyszukuja 
luk w prawie, gdzie nie ma tego planu. Jesli jest taka furtka to chcialbym , zebysmy zatrzymali 
ten proces szalonego inwestowania. Moze na poczatek uchwale intencyjna, zeby 
powstrzymac ten proces i rozpoczac plan zagospodarowania przestrzennego.

Radny Piotr Kiryluk – co to jest za firma i czy sa to osoby z terenu gminy? Uwazam, ze Rada 
Gminy powinna przeglosowac ta sprawe, pan wójt bedzie mial latwiej podjac decyzje, zeby 
radni sie wypowiedzieli czy sa za , czy przeciw.   

Wójt Gminy - wplynely do gminy cztery wnioski o warunki zabudowy. Jestesmy na 
poczatkowym etapie tych prac. Informowalem inwestorów, wszystkie pisma które wplywaja sa 
przekazywane do jednostek uzgadniajacych. Bede bral pod uwage glos mieszkanców, bo tutaj 
zyja. Rozwój ma byc równomierny , tak zeby nie doprowadzac do niszczenia, degradacji 
srodowiska, ale na pewnym okresie dzialania, niestety ale wójt musi okreslona procedure 
wprowadzic. Jezeli dojdzie do dzialan ostatecznych, bede robil spotkania, bede informowal 
Panstwa. W nioski o warunki srodowiskowe zostaly zlozone na biogazownie w W ólce, na 
kurniki w Czeberakach, na spalarnie w Poplawach i na kurnik w Kielbaskach. Zwróce sie na 
pismie do rady o opinie w tej kwestii, bo zgodnie ze statutem rada nie tylko podejmuje uchwaly, 
ale tez powinna opiniowac. W niosek o wydanie decyzji srodowiskowej jest planowany w 
Czeberakach,  inwestorem jest obywatel naszej gminy.  

Pan Michal Kosmala – mieszka w Losicach, taki jest adres w raporcie. 

Radny Ignacy Janczuk – jakie ma pan przemyslenia na ten temat i czy wyraza pan zgode na 
przystapienie do studium i do planu. 



Wójt Gminy – oczywiscie mam swoje przemyslenia, ale pan jest radnym dlugo i oczekuje od 
pana wskazówek, podpowiedzi jakie rozwiazanie bedzie najkorzystniejsze , zeby gmina sie 
rozwijala, zeby mieszkancy byli zadowoleni. 

Radny Ignacy Janczuk – kiedy zaczynamy procedure  rozpoczecia studium i planu?

Wójt Gminy – w tej chwili sie nie zastanawialem, trzeba poszukac srodków i oczywiscie taka
procedure w tym roku uruchomie.  

Pan Michal Kosmala – w Ochronie Srodowiska w W arszawie zostal zlozony raport i Warszawa 
zarezerwowala sobie termin do 15 kwietnia 2019 r. na podjecie decyzji. 

Radny Mateusz Leszczynski – panie wójcie do kiedy pan musi wydac decyzje?

Wójt Gminy – jestesmy na etapie uzgadniania z instytucjami. Ja w tej chwili czekam na 
stanowisko instytucji ostateczne. 

Radny Piotr Kiryluk – prosze o przeglosowanie kto jest za.

Przewodniczaca Rady – prosze o sformalizowanie tego wniosku .

Radny Piotr Kiryluk – czy Rada Gminy moze po djac uchwale odnosnie tej inwestycji, ze sie 
nie zgadzamy.

Pani Katarzyna Bogutyn – tak, oczywiscie.

Wójt Gminy – skladam formalny wniosek do rady, ze na najblizszej sesji w marcu, która
bedziemy planowac, zeby prawnie przygotowac sie, oprzec to o podstawe prawna i podjac 
uchwale intencyjna w sp rawie tego dzialania. Ja nie wydam do konca marca zadnego 
postanowienia, decyzji w tych czterech kwestiach. 

Pan Gerard Staniszewski - tam równiez jest zlozony wniosek o korzystanie z wodociagu. 

Wójt Gminy –  proponuje, zeby pan w tej chwili zlozyl formalnie wniosek.

Radny Jacek Kulesza – o przeglosowanie podjecia uchwaly o przystapienie do sporzadzenia 
planu zagospodarowania przestrzennego.

Przerwa 
Po przerwie

Przewodniczaca Rady – prosze o przeglosowanie stanowiska rady w spawie przygotowania 
uchwaly intencyjnej wstrzymujacej prace zwiazane z uzyskaniem decyzji srodowiskowej dla 
inwestycji w miejscowosci Poplaw, Czeberaki oraz W ólka Nosowska.

Wyniki przeprowadzonego imiennego glosowania Rada Gminy Stara Kornica w obecnosci 14 
radnych uczestniczacych w posiedzeniu - 13 glosami „za”, glosów „przeciw” – 0, glosów 
„wstrzymujacych sie” – 1.



Radny Ignacy Janczuk – powinnismy jeszcze podjac intencje druga, o podjeciu uchwaly do 
przygotowania studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy – w pierwszym pólroczu takie dzialanie podejme, bo trzeba ustalic jaki bedzie 
koszt studium, jaki bedzie koszt planu miejscowego, bo musze wybrac firme w drodze 
zapytania i trzeba bedzie zabezpieczyc srodki.

Radny Ignacy Janczuk – my nie mozemy czekac trzy miesiace, bo to jest jedyna szansa 
zatrzymania tego procederu. 

Pani Katarzyna Bogutyn – rozmawialam z planistami, którzy sporzadzaja tego typu studium i 
plan zagospodarowania i dowiedzialam sie , ze wszystko mozna robic równoczesnie. 

Radny Ignacy Janczuk – trzeba przeglosowac przygotowanie uchwaly przystapienia do 
studium.

Radny Mateusz Leszczynski – zglaszam formalny wniosek o przystapienie do planu i prosze 
ten wniosek przeglosowac.  

Przewodniczaca Rady – prosze radnego o przedstawienie tego wniosku. 

Radny Ignacy Janczuk – stanowisko Rady Gminy w Starej Kornicy w sprawie przystapienia do 
sporzadzenia studium uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy wyraza potrzebe niezwlocznego 
przystapienia do prac zwiazanych z uchwaleniem studium uwarunkowan zagospodarowania 
przestrzennego i planem zagospodarowania przestrzennego. 

Wyniki przeprowadzonego imiennego glosowania Rada Gminy Stara Kornica w obecnosci 14 
radnych uczestniczacych w posiedzeniu - 13 glosami „za”, glosów „przeciw” – 0, glosów 
„wstrzymujacych sie” – 1.

Przewodniczaca Rady odczytala wniosek W ójta Gminy o odwolanie Skarbnika Gminy Stara 
Kornica .

Przewodniczaca Rady oczytala Uchwale Nr VIII/38/2019 w sprawie odwolania Skarbnika 
Gminy Stara Kornica.

W wyniku przeprowadzonego imiennego glosowania Rada Gminy Stara Kornica w obecnosci 
14 radnych uczestniczacych w posiedzeniu - 14 glosami „za”, glosów „przeciw” – 0, glosów 
„wstrzymujacych sie” – 0 podjela Uchwale Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Stara Kornica sprawie 
odwolania Skarbnika Gminy Stara Kornica , która stanowi zalacznik do protokolu.

Punkt 9. Odwolanie Skarbnika Gminy Stara Kornica:
1) przedstawienie wniosku Wójta Gminy o odwolanie Skarbnika Gminy Stara Kornica,
2) podjecie uchwaly w sprawie odwolania Skarbnika Gminy Stara Kornica.

Wniosek stanowi zalacznik do protokolu.



Wykaz imiennego glosowania stanowi zalacznik do protokolu. 

Wniosek stanowi zalacznik do protokolu.

Wykaz imiennego glosowania stanowi zalacznik do protokolu. 

Wykaz imiennego glosowania stanowi zalacznik do protokolu. 

Przerwa
Po przerwie

Wójt Gminy przedstawil wniosek o powolanie Skarbnika Gminy Stara Kornica.

Przewodniczaca Rady oczytala Uchwale Nr VIII/39/2019 w sprawie powolania Skarbnika 
Gminy Stara Kornica.

W wyniku przeprowadzonego imiennego glosowania Rada Gminy Stara Kornica w obecnosci 
14 radnych uczestniczacych w posiedzeniu - 11 glosami „za”, glosów „przeciw” – 1, glosów 
„wstrzymujacych sie” – 2 podjela Uchwale Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Stara Kornica w 
sprawie powolania Skarbnika Gminy Stara Kornica , która stanowi zalacznik do protokolu.

Przewodniczaca Rady oczytala Uchwale Nr VIII/40/2019 w sprawie zmian w W ieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019 – 2022.

W wyniku przeprowadzonego imiennego glosowania Rada Gminy Stara Kornica w obecnosci 
14 radnych uczestniczacych w posiedzeniu - 14 glosami „za”, glosów „przeciw” – 0, glosów 
„wstrzymujacych sie” – 0 podjela Uchwale Nr VIII/40/2019 Rady Gminy Stara Kornica w 
sprawie zmian w W ieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019 – 2022 , 
która stanowi zalacznik do protokolu.

Wójt Gminy – zwiekszylismy srodki na zadanie do 9.000,00 zl na zakup szafek na ubrania dla 
dzieci w Szkole Podstawowej w Starych Szpakach, 50.000,00 zl na zakup kontenera 
socjalnego, budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Rudce, przebudowa drogi w 
centrum o d pawilonu do kosciola. Projekt miekki 100.800,00 zl , pisala gmina wniosek, 
szkolenie z zakresu komputerów, programów. Zeby podpisac umowe i przeszkolic kilkadziesiat 
osób, to musimy wprowadzic ten zapis do budzetu. Zakup wodomierzy 35.000,00 zl. 
Przebudowa oczyszczalni w Starej Kornicy, chodzi o kupienie kontenera, wyniesienie szafy 
sterowniczej na zewnatrz. Droga w miejscowosci Kazimierzów, wybiore geodete, 
rozpoczniemy procedure oswiadczen, podzialów i wywlaszczenia. Poprawa instalacji w 
budynku lecznicy. Jezeli rada wyraza zgode na zmiane, mianowicie zglaszalem na komisji , ze 
przeznaczamy na remont swietlicy w Kornicy Nowej 5.000,00 zl, byli u mnie mieszkancy i radni,  
dokladamy 10.000,00 zl. Dzisiaj bylem na spotkaniu, okazuje sie ze samochód Volvo, który
jest na Nowych Szpakach przeciekala autopompa, wnioskuje zeby zwiekszyc z 5.000,00 zl, 
na 12.000,00 zl. 

Punkt 10. Powolanie Skarbnika Gminy Stara Kornica:
1) przedstawienie wniosku Wójta Gminy o powolanie Skarbnika Gminy Stara Kornica,
2) podjecie uchwaly w sprawie powolania Skarbnika Gminy Stara Kornica.

Punkt 11. Podjecie uchwal y w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Stara Kornica na lata 2019 – 2022.

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



Przewodniczaca Rady – czy radni wyrazaja zgode na dolozenie tych funduszy?

Radni wyrazili zgode.

Przewodniczaca Rady – prosze Przewodniczacego Komisji o przedstawienie opinii.

Przewodniczacy Komisji – projekty uchwal, które byly na komisji zostaly pozytywnie 
zaopiniowane.

Przewodniczaca Rady oczytala Uchwale Nr VIII/41/2019 w sprawie zmian w budzecie gminy 
na rok 2019.

W wyniku przeprowadzonego imiennego glosowania Rada Gminy Stara Kornica w obecnosci 
14 radnych uczestniczacych w posiedzeniu - 14 glosami „za”, glosów „przeciw” – 0, glosów 
„wstrzymujacych sie” – 0 podjela Uchwale Nr V III/41/2019 Rady Gminy Stara Kornica sprawie
zmian w budzecie gminy na rok 2019, która stanowi zalacznik do protokolu.

Przewodniczaca Rady oczytala Uchwale Nr VIII/42/2019 w sprawie wstepnej lokalizacji 
nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej na terenie Gminy Stara Kornica.

W wyniku przeprowadzonego imiennego glosowania Rada Gminy Stara Kornica w obecnosci 
14 radnych uczestniczacych w posiedzeniu - 14 glosami „za”, glosów „przeciw” – 0, glosów 
„wstrzymujacych sie” – 0 podjela Uchwale Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Stara Kornica w 
sprawie wstepnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej na 
terenie Gminy Stara Kornica , która stanowi zalacznik do protokolu. 

Przewodniczaca Rady oczytala Uchwale Nr VIII/43/2019 w sprawie zmiany uchwaly Nr 
XXXIII/192/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie okreslenia 
przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki oplat za korzystanie 
przez operatorów i przewozników z przystanków komunikacyjnych, których wlascicielem lub 
zarzadzajacym jest Gmina Stara Kornica.

W wyniku przeprowadzonego imiennego glosowania Rada Gminy Stara Kornica w obecnosci 
14 radnych uczestniczacych w posiedzeniu - 14 glosami „za”, glosów „przeciw” – 0, glosów 
„wstrzymujacych sie” – 0 podjela Uchwale Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Stara Kornica w 
sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 wrzesnia

Wykaz imiennego glosowania stanowi zalacznik do protokolu. 

Wykaz imiennego glosowania stanowi zalacznik do protokolu. 

Podjecie uchwaly w sprawie wstepnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego 
przy drodze gminnej na terenie Gminy Stara Kornica.

Podjecie uchwaly w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Stara 
Kornica z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, 
warunków i zasad korzystania oraz stawki oplat za korzystanie przez operatorów 
i przewozników zprzystanków komunikacyjnych, których wlascicielem lub 
zarzadzajacym jest Gmina Stara Kornica.



2013 r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania 
oraz stawki oplat za korzystanie przez operatorów i przewozników z przystanków 
komunikacyjnych, których wlascicielem lub zarzadzajacym jest Gmina Stara Kornica, która 
stanowi zalacznik do protokolu.

  
Przewodniczaca Rady oczytala Uchwale Nr VIII/44/2019 w sprawie wyrazenia zgody na 
nabycie przez Gmine Stara Kornica, w drodze komunalizacji, nieruchomosci polozonej w 
miejscowosci Rudka .

W wyniku przeprowadzonego imiennego glosowania Rada Gminy Stara Kornica w obecnosci 
14 radnych uczestniczacych w posiedzeniu - 14 glosami „za”, glosów „przeciw” – 0, glosów 
„wstrzymujacych sie” – 0 podjela Uchwale Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Stara Kornica w 
sprawie wyrazenia zgody na nabycie przez Gmine Stara Kornica, w drodze komunalizacji, 
nieruchomosci polozonej w miejscowosci Rudka , która stanowi zalacznik do protokolu. 

Przewodniczaca Rady oczytala Uchwale Nr VIII/45/2019 w sprawie powolania Komisji 
Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego .

W wyniku przeprowadzonego imiennego glosowania Rada Gminy Stara Kornica w obecnosci 
14 radnych uczestniczacych w posiedzeniu - 14 glosami „za”, glosów „przeciw” – 0, glosów 
„wstrzymujacych sie” – 0 podjela Uchwale Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Stara Kornica w 
sprawie powolania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego , która 
stanowi zalacznik do protokolu. 

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej przedstawil protokól z kontroli w sprawie  zatrudnienia w 
Urzedzie Gminy Stara Kornica. 

Przewodniczaca Rady – dostaliscie w materialach informacje dotyczaca interpelacji, zapytan i 
wniosków budzetowych radnych. Sa to informacje przekazane przez nasza pania mecenas.

Wykaz imiennego glosowania stanowi zalacznik do protokolu. 

Wykaz imiennego glosowania stanowi zalacznik do protokolu. 

Wykaz imiennego glosowania stanowi zalacznik do protokolu. 

Protokól z kontroli stanowi zalacznik do protokolu.

Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na nabycie przez Gmine Stara Kornica,             
w drodze komunalizacji, nieruchomosci polozonej w miejscowosci Rudka.

Podjecie uchwaly w sprawie powolania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw 
komunalizacji mienia gminnego.

Punkt 12. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczace zatrudnienia w Urzedzie Gminy 
Stara Kornica. 

Punkt 13. Interpelacje i zapytania radnych.



Wójt Gminy – pani mecenas powiedziala, ze jezeli zajdzie taka potrzeba to przy najblizszym 
posiedzeniu rady spotka sie z Panstwem jezeli beda jakies pytania. 

Pan Gerard Staniszewski – czy istnieje mozliwosc doplat do komunikacji typu PKS, zeby byla 
ta komunikacja w dobrych godzinach pracowniczych, szkolnych zwlaszcza do Bialej, zeby to 
korelowalo z pociagiem do W arszawy. Prosze równiez o rozwazenie mozliwosci powolania 
Posterunku Policji. Zglaszalem na kazdym spotkaniu przedwyborczym, zeby polozyc nowa 
nawierzchnie na korcie tenisowym, zakupic maszyne do pilek, kupic rakiety.

Radna Powiatu Losickiego Urszula Daniluk – jako Radna Powiatu Losickiego z terenu Gminy 
Stara Kornica licze na dobra wspólprace miedzy Starosta, Zarzadem Powiatu, Rada Powiatu 
Losickiego , a Panem W ójtem i Rada Gminy Stara Kornica. Beda z pewnoscia pisane projekty 
w starostwie, chcialabym zeby nasza gmina tez byla w nich ujeta. Prosilabym Panstwa o 
zastanowienie sie jakie inwestycje sa priorytetem w naszej gminie.

Soltys wsi W ólka Nosowska Arkadiusz Romaniuk – chcialbym spytac odnosnie biogazowi, 
która ma sie miescic u nas. Jakie pan wójt obral stanowisko. 

Wójt Gminy – bedzie zorganizowane spotkanie w polowie marca i poinformuje Panstwa na 
jakim jest to etapie i jakie jeszcze dzialania czekaja, bo tez jest zlozony obszerny raport 
srodowiskowy, wyslany do instytucji o wydanie okreslonego postanowienia. 

Skarbnik Gminy – dzisiaj byl u nas pan z obrotu bezgotówkowego, podpisalismy z panem 
wójtem umowe. Soltysi otrzymaja terminale. 

Wójt Gminy – soltysi przejda na elektroniczny sposób pobierania i przekazywania platnosci.  

Przewodniczaca Rady – odczytam pismo Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego Oddzialu 
Powiatowego w Losicach. Panstwo zwracali sie z prosba o odszukanie uchwaly, która 
zmieniala wysokosc dodatków. Radni dostali w materialach dodatek funkcyjny jaki obowiazuje 
w tej chwili, jest to uchwala z dnia 22 czerwca 2018 r. 

Przewodniczaca Rady – drugie pismo jest skierowane do pana wójta, które wplynelo ze 
zwiazku gmin wiejskich. Jest to list otwarty w sprawie finansowania zadan oswiatowych przez 
samorzady. Jest to stanowisko z którym mamy sie zapoznac. 

Przewodniczaca Rady – kolejne pismo wplynelo z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to list 
od Przewodniczacego Komisji z prosba o przekazanie stanowiska Rady Gminy do projektów 
ustaw. 

Punkt 15. Sprawy rózne i wolne wnioski.

Pismo stanowi zalacznik do protokolu. 

Pismo stanowi zalacznik do protokolu. 

Pismo stanowi zalacznik do protokolu. 



Wójt Gminy – do mieszkanca , który zglosil propozycje, chcialbym doprecyzowac o jakie trasy 
chodzi i ile osób bedzie jezdzilo, bo to bedzie podstawa wystapienia do PKS -u o uruchomienie 
dodatkowych tras. Pani Przewodniczaca czytala odnosnie rolnictwa, jest uklad taki, ze sa to 
projekty do zaopiniowania, one dotycza glównie zwierzat bezdomnych, ale jest uwaga, ze chca 
zebysmy wypracowali stanowisko w sprawie ubezpieczenia rolników. Szanowni Panstwo 
najlepiej jakby do was, czy do wójta zglaszaly organizacje rolnicze, izby, grupy producenckie 
swoje stanowiska, a my je przedstawimy.

Po zrealizowaniu porzadku obrad o godzinie 18:00 Przewodniczaca Rady Gminy Zofia Szpura 
zamknela VII I sesje Rady Gminy Stara Kornica.

Punkt 16.  Zamkniecie obrad sesji.  
                                            

Protokolowala Przewodniczyla

Marzena Gromysz     Zofia Szpura


