PROTOKÓL Nr X/2019
z sesji Rady Gmina Stara Kornica
odbytej w dniu 29 marca 2019 r.

INFORMACJE DOTYCZACE SESJI:
Data rozpoczecia:

29.03.2019 r.

Godzina rozpoczecia:

15:00

Godzina zakonczenia:

18:30

Miejsce:
Przewodniczacy obrad:

sala konferencyjna Urzedu Gminy Stara Kornica
Zofia Szpura

- Przewodniczaca Rady Gminy Stara

Kornica

Liczba Radnych:

15

Liczba obecnych Radnych:

14

Nieobecni Radni :

Mateusz Leszczynski

Ponadto w sesji udzial wzieli:
1. Kazimierz Hawryluk - Wójt Gminy Stara Kornica
2. Anna Blondyk - Skarbnik Gminy
3. Eliza Raczka – Radca Prawny
4. soltysi
5. mieszkancy gminy Stara Kornica
Punkt 1. Otwarcie
Przewodniczaca Rady Gminy Zofia Szpura
otworzyla X 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.
Lista obecnosci stanowi zalacznik do protokolu.
Punkt 3. Przedstawienie porzadku obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porzadku obrad.
4. Przyjecie protokolu z IX sesji .
5. Sprawozdanie W ójta Gminy z dzialalnosci miedzy sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczacego Rady Gminy z dzialalnosci miedzy sesjami.

7. Analiza bezpieczenstwa.
8. Raport z wykonania w 2018 roku Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii
i efektów jego realizacji.
9. Raport kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej z realizacji w 2018 r. Programu
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
Stara Kornica na lata 2017 -2021 .
10. Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji za 2018 r.
11. Podjecie uchwal w sprawie:
1) likwidacji Szkoly Podstawowej w Starej Kornicy Punkt Filialny
w Koszelówce z oddzialem
przedszkolnym ,
2) poboru podatku rolnego, lesnego i od nieruchomosci w drodze inkasa oraz
okreslenia
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
3) zmieniajaca uchwale Nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22
pazdziernika 2013 r. w sprawie zarzadzenia poboru oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa, okreslenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso,
4) zmian w W ieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019
– 2022,
5) zmian w budzecie gminy na rok 2019,
6) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy Stara Kornica w 2019 roku.”
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy rózne i wolne wnioski.
15. Zamkniecie obrad sesji .
Przewodniczaca Rady – czy radni wnosza zmiany do porzadku obrad?
W wyniku przeprowadzonego
jawnego glosowania przy wykorzystaniu urzadzen
umozliwiajacych sporzadzenie i utrwalenie imiennego wykazu glosowan radnych, Rada w
obecnosci 14 radnych bioracych udzial w glosowaniu 14 glosami „za”, 0 glosów „przeciw”, 0
glosów „wstrzymujacych sie”, zaakceptowala porzadek obrad.
Wykaz glosowania imiennego stanowi zalacznik do protokolu.
Punkt 4. Przyjecie protokolu z IX sesji.
Radni nie zglosili uwag do protokolu.
W wyniku przeprowadzonego
jawnego glosowania przy wykorzystaniu urzadzen
umozliwiajacych sporzadzenie i utrwalenie imiennego wykazu glosowan radnych, Rada w
obecnosci 14 radnych bioracych udzial w glosowaniu 14 glosami „za”, 0 glosów „przeciw”, 0
glosów „wstrzymujacych sie”, przyjela protokól nr z IX sesji Rady Gminy Stara Kornica .
Punkt 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z dzialalnosci miedzy sesjami.
Wójt Gminy przedstawil sprawozdanie z dzialalnosci miedzy sesjami.
Sprawozdanie Wójta Gminy z dzialalnosci miedzy sesjami stanowi zalacznik do protokolu.

Punkt 6. Sprawozdanie Przewodniczacego Rady Gminy z dzialalnosci miedzy sesjami.
Przewodniczaca Rady przedstawila sprawozdanie z dzialalnosci miedzy sesjami.
Sprawozdanie Przewodniczacej
zalacznik do protokolu.

Rady Gminy z dzialalnosci miedzy sesjami stanowi

Punkt 7. Analiza bezpieczenstwa.
Przewodniczaca Rady przedstawila analize stanu bezpieczenstwa na terenie gminy Stara
Kornica w roku 2018.
Analiza bezpieczenstwa stanowi zalacznik do protokolu.
Punkt 8. Raport z wykonania w 2018 roku Gminnego Programu Przeciwdzialania
Narkomanii i efektów jego realizacji.
Przewodniczaca Rady przedstawila raport z wykonania w 2018 roku Gminnego Programu
Przeciwdzialania Narkomanii i efektów jego realizacji.
Raport z wykonania w 2018 roku Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii
i efektów jego realizacji stanowi zalacznik do protokolu.
Punkt 9. Raport kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej z realizacji w 2018
r. Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Stara Kornica na lata 2017 -2021.
Przewodniczaca Rady przedstawila Raport kierownika Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej z realizacji w 2018 r. Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kornica na lata 2017 -2021 .
Raport kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej z realizacji w 2018 r. Programu
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
Stara Kornica na lata 2017 -2021 stanowi zalacznik do protokolu.
Punkt 10. Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji za 2018 r.
Przewodniczaca Rady przedstawila sprawozdanie z dzialalnosci Komisji za 2018 r.
Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji za 2018 r. stanowi zalacznik do protokolu.
Punkt 11. Podjecie uchwaly w sprawie :
1) likwidacji Szkoly Podstawowej w Starej Kornicy Punkt Filialny w Koszelówce
z oddzialem przedszkolnym.
Przewodniczaca Rady odczytala uchwale w sprawie likwidacji Szkoly Podstawowej w Starej
Kornicy Punkt Filialny w Koszelówce z oddzialem przedszkolnym .

W wyniku przeprowadzonego
jawnego glosowania przy wykorzystaniu urzadzen
umozliwiajacych sporzadzenie i utrwalenie imiennego wykazu glosowan radnych, Rada w
obecnosci 14 radnych bioracych udzial w glosowaniu 14 glosami „za”, 0 glosów „przeciw”, 0
glosów „wstrzymujacych sie”
podjela uchwale Nr X/4 8/2019 w sprawie likwidacji Szkoly
Podstawowej w Starej Kornicy Punkt Filialny
w Koszelówce z oddzialem przedszkolnym,
która stanowi zalacznik do protokolu.
Wykaz imiennego glosowania stanowi zalacznik do protokolu.
2) poboru podatku rolnego, lesnego i od nieruchomosci w drodze inkasa
oraz okreslenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczaca Rady odczytala uchwale w sprawie
poboru podatku rolnego, lesnego i od
nieruchomosci w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
W wyniku przeprowadzonego
jawnego glosowania przy wykorzystaniu urzadzen
umozliwiajacych sporzadzenie i utrwalenie imiennego wykazu glosowan radnych, Rada w
obecnosci 14 radnych bioracych udzial w glosowaniu 14 glosami „za”, 0 glosów „przeciw”, 0
glosów „wstrzymujacych sie”
podjela uchwale Nr X/4 9/2019 w sprawie poboru podatku
rolnego, lesnego i od nieruchomosci w drodze inkasa oraz
okreslenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso, która stanowi zalacznik do protokolu.
Wykaz imiennego glosowania stanowi zalacznik do protokolu.
3) zmieniajaca uchwale Nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22
pazdziernika 2013 r. w sprawie zarzadzenia poboru oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w drodze inkasa, okreslenia inkasentów i wysokosci
wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczaca Rady odczytala zmieniajaca uchwale Nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Stara
Kornica z dnia 22 pazdziernika 2013 r. w sprawie zarzadzenia poboru oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, okreslenia inkasentów i
wysokosci wynagrodzenia za inkaso.
W wyniku przeprowadzonego
jawnego glosowania przy wykorzystaniu urzadzen
umozliwiajacych sporzadzenie i utrwalenie imiennego
wykazu glosowan radnych, Rada w
obecnosci 14 radnych bioracych udzial w glosowaniu 14 glosami „za”, 0 glosów „przeciw”, 0
glosów „wstrzymujacych sie”
podjela uchwale Nr X/50
/2019 zmieniajaca uchwale Nr
XXXV/200/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 pazdziernika 2013 r. w sprawie
zarzadzenia poboru oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
okreslenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso, która stanowi zalacznik do
protokolu.
Wykaz imiennego glosowania stanowi zalacznik do protokolu.
4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019
2022.

–

Przewodniczaca Rady odczytala uchwale w sprawie
Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019 – 2022.

zmian w W

ieloletniej Prognozie

W wyniku przeprowadzonego
jawnego glosowania przy wykorzystaniu urzadzen
umozliwiajacych sporzadzenie i utrwalenie imiennego wykazu glosowan radnych, Rada w
obecnosci 14 radnych bioracych udzial w glosowaniu 14 glosami „za”, 0 glosów „przeciw”, 0
glosów „wstrzymujacych sie” podjela uchwale Nr X/51 /2019 w sprawie zmian w W ieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019
– 2022, która stanowi zalacznik do
protokolu.
Wykaz imiennego glosowania stanowi zalacznik do protokolu.
5) zmian w budzecie gminy na rok 2019.
Radny Ignacy Janczuk – na ostatniej Komisji Rady Gminy chcialem zainteresowac pana
wójta i radnych
nowym programem budowy dróg samorzadowych. Mówilem
, ze
dofinansowanie do dróg samorzadowych jest w granicy do 80% i to jest szansa dla kazdej
gminy na wybudowanie, czy remont dróg na naszym terenie. Kazda gmina moze zlozyc dwie
drogi, a powiat trzy. Chcialem, zeby w naszej gminie zostaly zrobione dwie drogi, bo w ten
sposób przez kadencje pieciu lat mozemy wykonac co najmniej dziesiec dróg, z bardzo
duzym dofinansowaniem. Ja przed przerwa
zglosilem wniosek do przeglosowania dwóch
dróg, drogi na Koszelówce, tak jak chcial pan wójt i drogi w W ólce Nosowskiej i poprosilem o
przeglosowanie. Po przerwie pojawil sie nowy wniosek i zostal przeglosowany ten wniosek.
Chcialbym sie zapytac pani mecenas, czy to jest zgodne z prawem, bo ja uwazam ze nie.
Powinien najpierw byc przeglosowany mój wniosek, a dopiero potem mozna skladac inne
wnioski do przeglosowania.
Radca Prawny – kazdy wniosek zgloszony powinien byc przeglosowany, w kolejnosci od
najbardziej dalej idacego. Jezeli dalej idacy konsumuje wczesniejszy wniosek, to nie glosuje
sie tego nizej idacego.
Przewodniczaca Rady – na komisji glosowalismy nad dwoma drogami, jedna droga która
przeszla w Koszelówce i druga droga, która uwazamy ze nie jestesmy w stanie pociagnac
dwóch dróg w tej chwili, i nie przeszla ta droga.
Radny Piotr Kiryluk – chodzi w jaki sposób zostalo to przeprowadzone.
Przewodniczaca Rady – pani mecenas dokladnie wyjasnila.
Wójt Gminy – budzet nie wytrzyma w jednym roku inwestycji na taka
skale, bo trzeba wklad
wlasny. Ten program jest zgodnie z ustawa sejmowa i bedzie trwal do 2027 roku.
Powiat
moze zglosic wniosek na trzy drogi, a gmina na dwie. Merytorycznie przygotowac dwa
wnioski, to jest praca. W
Wólce, aby zrobic ten odcinek drogi wymagana jest decyzja
srodowiskowa, dodatkowego obwarowania. Tu bazuje na tej drodze
w Koszelówce,
poniewaz jest projekt. On byl robiony i decyzja srodowiskowa jeszcze jest wazna. W
ojewoda
oglosil, ze nabory w tym dzialaniu beda trwaly od 13 marca do 12 kwietnia. W
zalozeniach
jest dofinansowanie od 50% do 80%, to bedzie podlegalo przez komisje niezalezna.
Doszla
sytuacja taka, na wniosek radnego i soltysa
tej miejscowosci, robiac inwestycje w
Koszelówce od kosciola do drogi wojewódzkiej, dolozyc jeszcze droge 600 -700 metrów dalej
przez stara wies, gdzie ona byla w czesci budowana 15 lat temu, teraz to przykryc nastepna
warstwa scieralna 4 cm – 5 cm, zeby wzmocnic tamta. Z tego wzgledu, ze kazalem
projektantowi zaktualizowac mape, wziac wiekszy obszar, ustalilem, ze to tez bedzie
pierwsza nasza inwestycja, bo mozna takie dzialania wrzucic na tym odcinku kolo szkoly,
kolo kosciola, na starej wsi, wydalem polecenie , zeby projektujac zalozyc oswietlenie ledowe
na kazdym slupie. Mamy w tej chwili stare lampy, juz nie swiecace, a w dzialaniu tym moge,

bo rozmawialem z zakladem energetycznym, trzeba przygotowac dokumenty, wymienimy
oswietlenie na ledowe, stare lampy zdejmiemy i dolozymy brakujace tak
, zeby byly na
kazdym slupie. Bedzie to dla gminy test jak to funkcjonuje. Zlozylem dzisiaj pismo, zeby
dolozyc do tego dzialania droga Koszelówka –
W ólka w ramach funduszu dróg
samorzadowych 12.000,00 zl, zeby objac juz dokumentacje techniczno
-projektowa, czesc
asfaltu która bedzie prowadzila w tamta strone do Dubicz, na poziomie 600 m
- 800 m.
Radny Ignacy Janczuk – o tych drogach mówilem do pana i do poprzedniej rady i do obecnej
od sierpnia ubieglego roku. Przy tej radzie mówilem o tym niemal na kazdej sesji, prosze o
przygotowanie dokumentacji na drogi, zebysmy mogli zrobic
jak najwiecej dróg
samorzadowych, bo ludzie na to czekaja.
Przewodniczaca Rady – bardzo prosze o wniosek wójt a odnosnie drogi w Koszelówce.
Wójt Gminy – zrobienie drogi przez stara wies z zalozeniem oswietlenia i wnioskuje o
zwiekszenie na dokumentacje, projekt o 12.000,00 zl. Zwiekszenie na ten cel z 30.000,00 zl
na 42.000,00 zl.
Przewodniczaca Rady odczytala uchwale w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2019.
Przewodniczaca Rady - do niniejszej uchwaly wnosimy poprawke wójta odnosnie drogi.
Wójt Gminy – tak jak jest w uzasadnieniu, ze fundusz dróg samorzadowych
- srodki
dotyczace opracowania dokumentacji na droge gminna na w/w zadanie, wnioskuje o dodanie
kwoty 12.000,00 zl, poniewaz byla zgloszona jako zadanie gminne, to tutaj dopisujemy
, ze to
bedzie dotyczylo drogi gminnej na solectwach W ólka i Koszelówka. Jest to droga od kaplicy
w Koszelówce, na Kolonie i wyjdzie przed W ólka, jak laczy sie z droga wojewódzka.
Przewodniczaca Rady – dodajac te poprawki, przejdziemy w tej chwili do glosowania.
Wójt Gminy – wprowadzajac zwiekszenie srodków.
W wyniku przeprowadzonego
jawnego glosowania przy wykorzystaniu urzadzen
umozliwiajacych sporzadzenie i utrwalenie imiennego wykazu glosowan radnych, Rada w
obecnosci 14 radnych bioracych udzial w glosowaniu 14 glosami „za”, 0 glosów „przeciw”, 0
glosów „wstrzymujacych sie” podjela uchwale Nr X/52 /2019 w sprawie zmian w budzecie
gminy na rok 2019, która stanowi zalacznik do protokolu.
Wykaz imiennego glosowania stanowi zalacznik do protokolu.
6) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy Stara Kornica w 2019 roku.”
Przewodniczaca Rady odczytala uchwale w sprawie
uchwalenia „Programu opieki nad
zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy Stara
Kornica w 2019 roku.”
W wyniku przeprowadzonego
jawnego glosowania przy wykorzystaniu urzadzen
umozliwiajacych sporzadzenie i utrwalenie imiennego wykazu glosowan radnych, Rada w
obecnosci 14 radnych bioracych udzial w glosowaniu 14 glosami „za”, 0 glosów „przeciw”, 0
glosów „wstrzymujacych sie”
podjela uchwale Nr X/53
/2019 w sprawie uchwalenia
„Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na
terenie Gminy Stara Kornica w 2019 roku” , która stanowi zalacznik do protokolu.

Wykaz imiennego glosowania stanowi zalacznik do protokolu.

Punkt 12. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Piotr Kiryluk – pani przewodniczaca czy znana jest pani skarga Pani Szydlowskiej na
Pana W ójta, która zostala zlozona 8 stycznia i dlaczego pani nam jej nie przedstawila, gdyz
ona byla skierowana do Rady Gminy i jednoczesnie prosze o udzielenie glosu Pani
Szydlowskiej.
Przewodniczaca Rady – powyzsza skarga Pani Ewy do mnie nie wplynela .
Radny Piotr Kiryluk – to w Urzedzie gina dokumenty, bo Pani Ewa ma wplywówke.
Przewodniczaca Rady – w najblizszym czasie dojdziemy gdzie ta skarga jest.
Wójt Gminy – ja odpisalem i bylo odeslane.
Radny Piotr Kiryluk – to bylo do Rady Gminy nie do pana, dlaczego pan odpisal?
Wójt Gminy – odpisalem jaka jest sytuacja, bo pani napisala, ze poczynila ustalenia
zwiazane z OZE, a to byl tylko zbiornik 600 l.
Pani Ewa Szydlowska
– moja skarga zostala zlozona 8 stycznia, pani w sekretariacie
pokazala, ze zarejestrowala równiez w dzienniku. Dlaczego pani nie ma, ja pania tez
informowalam.
Pani Ewa Szydlowska odczytala skarge

na W ójta Gminy Stara Kornica.

Pani Ewa Szydlowska – zgodnie z konstytucja dla obywatela, który mieszka w naszym kraju
przysluguje prawo wniesienia skargi bez podania
uzasadnienia. Ja dzwonilam do Pani
Przewodniczacej na poczatku marca. Jestem zmuszona poczynic inne dzialania, bo to nie
chodzi o 200,00 zl chodzi o dyskryminacje. W ójt natomiast 7 marca odpisal.
Pani Ewa Szydlowska odczytala odpowiedz W ójta Gminy Stara Kornica na skarge.
Pani Ewa Szydlowska – zgodnie z prawem skarga kierowana jest do Pani Przewodniczacej,
powinna byc rozpatrzona i pan wójt nie moze sam odpowiadac.
Przewodniczaca Rady – skarga zostanie odnaleziona i mam nadzieje, ze ona w najblizszym
czasie dotrze do mnie. Poprosze pana wójta o odpowiedz dlaczego odpisal, nas wczesniej
nie informujac.
Wójt Gminy – tak informacja byla, ja to skierowalem, pani informuje tutaj Panstwa, ja sie
dowiaduje, ze zbiornik bedzie pod konto montazu za rok,
ogniw fotowoltaicznych. Na
podaniu Pani nigdy nie bylo napisane co Pani bedzie robila, czy co Pani juz zrobila, tylko

prosze o zwrot. To jest w dokumentach, odczytam, przekaze Pani Przewodniczacej i na
nastepnej sesji odpowie Pani Przewodniczaca, jak trzeba to ja tez udziele informacji.
Pani Ewa Szydlowska
– skarga zostala zlozona, skoro inni mieszkancy nie musza
uzasadniac, chodzi o dyskryminacje .
Wójt Gminy – to jest nieprawda, jezeli mieszkaniec mówil, ze on zalozy za pól roku to musi
byc to wpisane. Prosi Pani o zwrot 200,00 zl, bedac na spotkaniu u Panstwa nie slyszalem,
teraz Pani mówi, ze jakas osoba chciala w to miejsce wejsc, to musza byc spelnione
warunki.
Radny Ignacy Janczuk – w poprzedniej Radzie umawialismy sie na solary na 2015 r. i nie
bylo wiadomo czy cos bedzie. Mówil Pan, ze kazdy kto sie zwróci o zwrot, to
otrzyma. Tutaj
nie chodzi o 200,00 zl to chodzi o fakt, gdzie inni mieszkancy bardzo chetnie chca zalozyc
solary.
Wójt Gminy – jezeli pani by napisala, ze wchodzi w cykl taki ze moze bedzie zakladac w
najblizszym czasie, ale napisac, ze ona prosi o zwrot. To jest stare dzialanie, namawialem
zeby nie rezygnowac, a teraz przychodzi duzo ludzi
, zeby sie dopisac. Pytam sie jak radni
dzialali, zeby sie zapisalo 400 osób, z opcja ze zrobimy.
Przewodniczaca Rady
Kulesze.

– zamykam dyskusje na ten temat. Prosze o glos Pana Jacka

Radny Jacek Kulesza – na jakim etapie jest tworzenie zalacznika graficznego do studium i
dlaczego to tak dlugo trwa?
Wójt Gminy – wprowadzamy srodki do budzetu 154.000,00 zl i w najblizszych dwóch
tygodniach zwrócimy sie do urbanisty, który nam pomoze jakie zawrzec zapisy. W kwietniu
majac zabezpieczone srodki, przygotujemy
projekt uchwaly z uzasadnieniem i z
dokumentami.
Radny Piotr Kiryluk – 3 marca byla sesja nadzwyczajna i Pani i Pan Pieczynski obiecaliscie,
ze na nastepna sesje beda przygotowane uchwaly w sprawie studium i w sprawie sprzeciwu
budowie tych inwestycji. Minal juz trzeci tydzien.
Wójt Gminy – w ciagu dwóch tygodni przygotujemy materialy, dokumenty, które trzeba
bedzie zalaczyc do uchwaly.
Przewodniczaca Rady odczytala pismo
skierowane do Radcy Prawnego Gminy Stara
Kornica w spawie Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz planu zagospodarowania przestrzennego.
Pismo stanowi zalacznik do protokolu.
Przewodniczaca Rady odczytala odpowiedz na pismo W ójta Gminy Stara Kornica w spawie
Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu
zagospodarowania przestrzennego.

Pismo stanowi zalacznik do protokolu.
Radca Prawny – pytania dotyczyly czy Panstwa przystapienie czy to przygotowania
studium
czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ma jakikolwiek wplyw na toczace
sie dwa postepowania dotyczace realizacji, pytanie dotyczylo jednej
realizacji inwestycji,
natomiast tutaj
nie ma znaczenia, chodzi
o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, jakakolwiek inwestycja tutaj nie ma znaczenia. Czy Panstwo przystapicie
do sporzadzenia studium , czy miejscowego planu to nie ma wplywu na toczace sie
postepowanie i nie bedzie mialo podstawy do zawieszenia postepowan. Tamte
postepowania tocza sie odrebnie. Czy mozna jednoczesnie? Niestety nie.
Orzecznictwo
wskazuje, poniewaz Panstwo uchwalajac plan musicie orzec w uchwale zgodnosc jego ze
studium, wiec trzeba najpierw przystapic do opracowania studium. Musicie najpierw podjac
uchwale o przystapieniu do studium, w tej uchwale jest zalacznik w postaci mapy, pózniej sa
wylozenia, konsultacje z róznymi organami, które macie w opracowaniu wypisane. Gdy
uchwala wejdzie w zycie, Panstwo przystapicie kolejna uchwala do przygotowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Polowa gminy jest objeta planem,
polowa nie. W mojej ocenie zasadnym byloby przystapienie do planu obejmujacego calosc
gminy.
Radny Jacek Kulesza – w przypadku podjecia uchwaly o przystapieniu do sporzadzenia
studium dla calej gminy, uchwala taka nie musi zawierac zadnej innej tresci niz przystapieniu
do sporzadzenia studium, w przypadku zmiany studium uchwala musi wskazywac zakres
terytorium zmiany. Skoro uchwala o przystapieniu, nie musimy zadnej mapki.
Radca Prawny – zalacznik w postaci mapy jest. Studium powinno obejmowac cala gmine,
natomiast jezeli chcielibyscie zmienic pewien obszar, to wtedy powinniscie okreslic który
obszar. Jezeli przystepujecie do calosci to równiez mapa musi byc. Tam beda
wyszczególnione elementy planistyczne.
Wójt Gminy – wszystkie mapy, które sa nam potrzebne to bierzemy ze starostwa.
Radny Ignacy Janczuk – chcialbym przypomniec, ze te dwa stanowiska zostaly podjete
okolo miesiaca temu. Stanowisko, ze radni sa przeciwni trzem inwestycjom. Rozumiem, ze
uchwala intencyjna nie zatrzymuje tego procesu, ale daje poczucie mieszkancom, ze nie
tylko im to nie pasuje, ale równiez i Radzie. To powinno byc podjete dawno. W
szystkie
opóznienia beda mialy efekt koncowy, ze caly proces sie wydluzy. Poczatkiem aktu
prawnego rozpoczynajacego jest uchwala Rady. Mamy mapke, pan nam ja przedstawil i to
jest tak prosta rzecz, ze w przeciagu godziny w starostwie mozna ja uzyskac. Pani jako
Przewodniczaca Rady powinna pilnowac tych spraw, monitorowac dlaczego tego nie ma.
Najwazniejsza instancja w gminie jest Rada i Pani obowiazkiem jest wszystkich spraw
dopilnowac. Dlaczego Pani w tej sprawie nic nie robi?
Przewodniczaca Rady – nie prawda jest, ze nic nie robimy. Musielismy na to zabezpieczyc
srodki, sa pracownicy którzy maja teraz zlecone opracowanie tej mapy. Jezeli bedzie
opracowana mapa wtedy my jako Radni dostaniemy uchwale, która zostanie przeglosowana
i dalsze kroki zostana poczynione.

Wójt Gminy – w styczniu temat sie pojawil. Tak jak mówilem, te informacje, wnioski o
wydanie decyzji splywaly w czwartym kwartale. W
tej chwili majac rok zamkniety wiem jaki e
mamy srodki i mozemy wprowadzic 154.000,00 zl do budzetu.
Nastepnym krokiem bedzie
podjecie uchwaly.
Radny Piotr Kiryluk – jezeli wójt nie wyrazi zgody na te inwestycje, Panstwo sie odwolaja,
jezeli w tym czasie uchwalimy studium i przed wyrokiem sadu, czy kolegium bedzie juz plan,
czy te inwestycje beda zatrzymane?
Radca Prawny – jezeli w toku bedzie zmiana miejscowego planu
stron do wniesienia , czy do stwierdzenia niewaznosci tej decyzji.

, to bedzie podstawa dla

Punkt 14. Sprawy rózne i wolne wnioski.
Przewodniczaca Rady – do Rady Gminy wplynelo pismo od
mieszkanca gminy Stara
Kornica, które zostanie przekazane na najblizsza komisje. To pismo przekaze do
skserowania dla kazdego radnego. Dotyczy ono przewozów autobusowych, Posterunku
Policji, gry w tenisa oraz mozliwosci sieci gazowej. Zostanie ono rozpatrzone na kolejny
spotkaniu komisji.
Pismo stanowi zalacznik do protokolu.
Przewodniczaca Rady przedstawila pismo Grupy W
organizacji w kwocie 2.000,00 zl netto.

ydawniczej Slowo w sprawie wsparcia

Pismo stanowi zalacznik do protokolu.
Przewodniczaca Rady – pismo to bedzie rozpatrzone przez komisje, a pózniej sie do niego
ustosunkujemy. Dostali Panstwo sprawozdanie od Pani Skarbnik
, bilans z wykonania
budzetu jednostek samorzadu terytorialnego,
bedziemy omawiac je na komisji. Czy ktos z
mieszkanców chce zabrac glos?
Mieszkaniec Michal Kosmala
– czasem mam wrazenie, ze krecimy sie wokól wlasnego
ogona. Otóz wyslalem juz panie wójcie mapke, nie potrzeba zadnych pieczatek. Mapa
gminna ma byc jednoznaczna, ma definiowac, ze to jest ta gmina, w tych granicach. Mapa
jest pretekstem do tego, zebysmy tu spedzali czas i niepotrzebnie debatowali o rzeczach
proceduralnych, bo to jest po prostu bzdurne. Chcialem zameldowac, ze jest juz ok. 600
podpisów , które sa zamieszczone na listach osób które sprzeciwiaja sie budowie kurników,
spalarni, biogazowi, etc. To sa podpisy mieszkanców gminy, nawet tych którzy mieszkaja
pare kilometrów od Czeberak. To znaczy, ze odbiór spoleczny jest bardzo powazny.
Chcemy , aby pan wójt podszedl równiez powaznie do tego, bo my sobie nie wyobrazamy
, ze
móglby pan postawic sie w innej roli niz roli obronców mieszkanców gminy. My przez ten
miesiac zdobylismy podpisy, nawiazalismy kontakty z naukowcami, po to zeby byly
przygotowane specjalne analizy , którymi bedziemy sie poslugiwac. Bardzo wazna w tym
wszystkim jest pana rola. Utworzylismy strone internetowa na której informujemy
spoleczenstwo o drobnych sprawach zwiazanych z calym tym procederem, aby wypelnic
luke, która jest spowodowana tym, ze gmina nie staje na wysokosci zadania. Mówi sie
, ze
pan utrudnia dostep do informacji
publicznej. Po prostu jezeli zglaszaja sie osoby
, ta

informacja przez pana polecenie nie jest udzielana. Rozumiem, ze problem jest
, ale zeby go
w jakis sposób ogarnac to musi byc ta jawnosc. Chcialem panu powiedziec, ze plan
przestrzennego zagospodarowania to jest bardzo powazny temat, to jest bardzo zlozona
procedura. Ale przeciez to jest przerobione przez 30% gmin w Polsce. To nie jest tak, ze my
jestesmy pionierami i mozemy posilkowac sie doswiadczeniami innych gmin, który ten plan
formalnie przeprowadzili. Idea
nadrzedna jes t to, ze robiac taki plan bedziemy unikac w
przyszlosci klopotów. Przez to , ze zaniedbane zostaly tego typu rzeczy w przeszlosci
, to w
tej chwili po prostu mamy taka, a nie inna sytuacje, ze ludzie musza podpisywac listy i
protestowac. Panie wójcie chce zadac panu pytanie czy da pan rade, bo to sa bardzo
powazne i skomplikowane problemy?
Natomiast to jest bardzo wazne,
zeby pan sie
zdeklarowal, bo do tej pory, jak
robi pan przez miesiac mapke , to znaczy ze pan nie jest
zdeklarowany. Tu informacja dla Radcy i Panstwa Radnych odnosne
prawa o planowaniu
przestrzennym to jest z 2003
r. art. 62, ale poprawiony w 2018
r., art . 62 mówi, ze organ
gminy po uchwaleniu uchwaly na temat przystapienia do stosownego planu przestrzennego
zagospodarowania organ gminy czyli wójt, burmistrz, prezydent moze podjac
decyzje , ale nie
musi. Moze podjac decyzje o dziewieciomiesiecznym wstrzymaniu decyzji
o warunkach
zabudowy. W naszym przypadku wójt ma prawo taka decyzje podjac
, ale oczywiscie to jest
jego dobra wola. Nie uzyskalem od Panstwa rzetelnej informacji, ze nie mozna robic tego
równolegle, czyli studium lacznie z
miejscowym planem zagospodarowania. Chcialbym
dostac taki dokument, zeby odniesc sie merytorycznie.
Wójt Gminy – prosze pan to jest iles rzeczy, które nie mialy miejsca. Pracujemy tak na
biezaco jak to jest niezbedne. Ja nie zabranialem w gminie udzielac informacji w tej kwestii.
Wszystkie dokumenty sa zbierane i beda stanowic calosc do dzialania wójta wtedy, kiedy
bedzie juz mial pelne dokumenty uzgodnienia z instytucjami. To nawet swiadczy w tej calej
dyskusji, bo przeciez zapraszalem mieszkanców i glos zabierali Panstwo, bylem na
spotkaniach i tlumaczylem, ze to trwa i jezeli bede
mial decyzje z kazdej jednostki,
to nie
zostawie Panstwa samych. Ja do tej chwili dopuscilem kazde jedno podanie. Jezeli bede
mial komplet dokumentów to wysle do kazdej jednej osoby projekt
decyzji na czym polega
oraz spotkam sie z mieszkancami i wyjasnie.
Radny Piotr Kiryluk – Pani mecenas czy to prawda, ze mozemy wziac zwykla

mapke?

Radca Prawny – nie mam kompetencji w tym zakresie, wiec mi jest trudno powiedziec.
Radny Piotr Kiryluk – jezeli jest taka mozliwosc , to powinnismy ta uchwale podjac dzisiaj.
Radca Prawny
– odniose sie do pana
zastrzezenia odnosnie art. 62 ustawy
o
zagospodarowaniu przestrzennym nie dotyczy postepowania, które prowadzone sa teraz w
gminie , ono dotyczy wylacznie postepowania w zakresie wydania decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy. A zatem nie ma tu przepis zastosowania, takze
nie mozemy
skorzystac z tej mozliwosci zawieszania postepowania na czas nie dluzszy niz dziewiec
miesiecy. Jezeli chodzi o procedowanie nierównoczesnie,
wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jest to w mojej opinii, która pan moze z
gminy uzyskac.
Radny Ignacy Janczuk – odnosnie tego, ze W ójt i urzad utrudnia dostep do informacji , to jest
rzeczywiscie prawda. To co mówi pan wójt jest nieprawdziwe, poniewaz ja w
ostatniej

kadencji Rady wystepowalem wielokrotnie o rózne pisma, ale jak otrzymywalem to data byla
zaklejona. Po prostu jest pan niewiarygodny dla wiekszosci ludzi i najlepiej wspólnie z tym
panem podjac jakas decyzje, która bedzie nas popychac do przodu.
Wójt Gminy – pan wspomnial, ze mozna zawiesic warunki zabudowy na dziewiec miesiecy.
Mieszkaniec Michal Kosmala – myli sie Pani Radca, poniewaz po RDOS wystepuja warunki
zabudowy.
Wójt Gminy – my jestesmy na poczatku pierwszego etapu.
Mieszkaniec Michal Kosmala – ja mówie, ze po RDOS nastepuje wydanie zgody na warunki
zabudowy i to jest ten element kiedy to pan moze.
Pani Ewa Szydlowska – ja jak wystapilam o warunki zabudowy to czekalam pól roku.
Wójt Gminy – warunki zabudowy jest to kolejny etap po uzyskaniu decyzji pozytywnej na
okreslone przedsiewziecie. Mówiliscie Panstwo, zeby wójt podjal uchwale, bo podjeta
uchwala przerywa bieg pracy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Tak jak mówilem,
nie moge w tej chwili nawet jako wójt wydac pisma, aby przerwac bieg dzialania. To Panstwo
mówiliscie, ze tylko jak podejmiemy uchwale o przystapieniu
do studium bedziemy mogli to
przerwac. Macie odpowiedz dzisiaj, ze nie ma takiego skutku.
Radny Ignacy Janczuk – chcialbym powiedziec, ze juz kiedys w naszej gminie ta procedura
byla podjeta. Tak jak pan powiedzial mozna rozpoczac rozprawe administracyjna na te
sprawy. One moga pomóc , bo dopiero jest rozmowa inwestora i mieszkanców i to pózniej
moze miec dobry wplyw na rozstrzygniecie lub nie. Kazda decyzje nalezy dobrze uzasadnic.
Wójt Gminy – jezeli bedziemy na tym etapie to wystapimy na Radzie, aby kazdy przygotowal
na pismie mocne uzasadnienie do
raportu. Robilem tu rozprawy w dwóch sprawach i juz
wiem, ze trzeba tak postepowac .
Przewodniczaca Rady – czy ktos z Panstwa chcialby zabrac jeszcze glos?
Skarbnik Gminy – mam pytanie do pani mecenas, jest podjeta uchwala o odwolaniu
skarbnika gminy z dniem 31 marca. Chcialabym spytac o
d strony praktyczne j, podjecie
uchwaly o odwolaniu mnie ze skarbnika gminy czy jest jednoznaczne z rozwiazaniem umowy
o prace?
Radca Prawny – tak, rozwiazanie stosunku pracy z dniem

31.

Skarbnik Gminy – dziekuje bardzo.
Skarbnik Gminy odczytala pismo skierowane przez W ójta Gminy Stara Kornica do Skarbnika
Gminy Stara Kornica, Przewodniczacej Rady Gminy oraz RIO, w sprawie informacji o
nieotrzymaniu kompletu dokumentów.
Pismo stanowi zalacznik do protokolu.

Skarbnik Gminy
– bilanse zostaly sporzadzone
27 marca i zostaly wyslane w wersji
elektronicznej . Pomimo, ze ustawa o rachunkowosci i o finansach publicznych mówi, ze
gmina musi wywiazac sie z obowiazku sporzadzenia bilansu do konca kwietnia, ale na sesji
mówilam , ze uczynie to do konca marca. Takze nie rozumiem o co panu wójtowi chodzi i nie
umiem odpowiedziec. Natomiast jezeli chodzi o rozliczenie materialów i materialówki zarzucil
mi pan wójt, ze w arkuszach materialowych sa materialy tych których nie ma. Naprawde
skarbnik nie jest od tego , zeby sprawdzal czy gdzies
lezy cement , czy krzesla , czy inne
rzeczy. Decyzje o wydatkach, o zakupach podejmuje pan wójt. Czy ktos z radnych,
czy
soltysów przychodzil do mnie i uzgadnial jakiekolwiek wydatki ? W ydaje mi sie, ze nie. To pan
wójt nadzoruje pracowników, daje zezwolenie na zakupy. Dlatego nie wiem dlaczego
obciaza mnie pan, ze gdzies jest w dokumentach wpisane kruszywo, natomiast tego
kruszywa nie ma. Jezeli jest osoba odpowiedzialna, bo prosila o
zakup kruszywa,
uzgadniala to czy ta osoba zglosila sie
, aby te materialy zdjac technicznie od nas z
dokumentów? Na jakiej podstawie ksiegowosc ma zdjac? Naprawde nie rozumiem pana
wójta zastrzezen. Zrobilam wszystko co obiecalam i zrobie jeszcze jedna rzecz, ze rozlicze
Funduszu Solecki. Zadnych dokumentów nie ukrywalam, a pan pisze pisma
, ze ja czegos
nie zrobilam. Dochodza do mnie glosy, ze rozliczenie kosciolów nie wychodzi, poniewaz
Pani
Ania zle zaksiegowala i dlatego nie sa rozliczone koscioly. Realizacja
kosciola to jest cala
zasluga Pana W ójta i Pani Maciejuk, ja naprawde nie mam z tym nic wspólnego, nie ksieguje
tych projektów , ani nikt z ksiegowosci tego nie robi. Ja bardzo prosze przekazywac ludziom,
ze Anna Blondyk nie ma nic wspólnego z projektami koscielnymi.
Wójt Gminy – jestem bardzo zdziwiony, ze ktos rozsyla informacje, ze Gmina nasza
, wójt,
pani skarbnik dokonuje przeplywów rozliczen finansowych. Ja tlumaczylem
, konta sa
zakladane na rade parafialna, sa dostepne i wszystkie rozliczenia nie szly przez zadne konto
gminy. Zadna instytucja nie znajdzie tu w gminie ani
grosza wydatkowanego, które dotyczylo
zadan zwiazanych z remontem kosciolów. W
ystosowalem pismo, bo byla Pani Patralska,
mówila pani ze to zrobi.
W iem, ze teraz dokumenty sa wysylane droga elektroniczna , ale
chcialbym dostac dokumenty do wgladu. Uczulalem sluzby finansowe, zeby prostowac,
poniewaz na magazynie s
a rzecz y, które po prostu nie sa zdjete. Skarbnik powinien
przeanalizowac dlaczego towar stoi na magazynie juz dwa lata.
Takie wlasnie przypadki
byly, ze jest 16 ton masy asfaltowej, jest jakies kruszywo 35 ton. Nie wiem skad to sie wzielo.
Soltys wsi Kielbaski Tadeusz Geresz
z tej masy sa?

– panie wójcie ja jednej rzeczy nie rozumiem, a faktury

Wójt Gminy – tak.
Soltys wsi Kielbaski Tadeusz Geresz

– to jak pan juz jej nie ma?

Wójt Gminy – to jest zaplacone, ale nie mam na magazynie 16 ton masy.
Soltys wsi Kielbaski Tadeusz Geresz

– to kto to wystawil? Kto to odbieral .

Wójt Gminy – dostawca. U nas nie ma w polityce rachunkowosci, ze kupujesz na magazyn
10 worków i z magazynu musisz wziac wuzetke i odebrac. Ktos nie dopilnowal papierów.

Soltys wsi Kielbaski Tadeusz Geresz
poszlo.

– jezeli ekipa lata dziury , to zdaje protokól ile tej mas

Wójt Gminy – czesc obiegów idzie protokolem, rozchodów.
tego protokolem.
Soltys wsi Kielbaski Tadeusz Geresz
odpowiadac?

– jest kierownik ekipy, to dlaczego Pani Ania ma

Wójt Gminy – Pani Ania nie odpowiada, tylko u Pani
zestawienia naleznosci, zestawienia zobowiazan itd.
Soltys wsi Kielbaski Tadeusz Geresz

Ktos nie dopilnowal i nie zglosil

sa zestawienia magazynów,

– musi pan kontrolowac wszystko.

Mieszkaniec Malgorzata Sosinska – mam do Panstwa pytanie. Pojawilo sie zawiadomienie
od Marszalka, ze jest prowadzone na wniosek Pani Zubkowicz i Pana Zubkowicza z Poplaw
postepowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do
chowu drobiu brojlerów, indyczek powyzej 40 tys . stanowisk . Cos Panstwu wiadomo na ten
temat ?
Wójt Gminy – komunikat przyszedl, to zalezy od skali przedsiewziecia. Przy jednych
przedsiewzieciach jest wymagana decyzja srodowiskowa, a przy innych decyzja
srodowiskowa i pozwolenie zintegrowane. Nie wiadomo czy to jest procedura uzyskania
pozwolenia zintegrowanego na kolejne, czy tylko uzyskania zgody.
Mieszkaniec Malgorzata Sosinska
jakos skontrolowac .

– jest prosba do radnego i pani soltys z Poplaw, zeby to

Soltys wsi Kielbaski Tadeusz Geresz
- w tamtym roku zglaszalem ubytki
w drogach i nie
wiem czy trzeba zwolac komisje , aby tym sie zajela. Druga sprawa, nagminnie rolnicy
wyoruja p as drogi, niszcza asfalt. To tak nie moze byc , bo to sa miliony naszych pieniedzy.
Wójt Gminy – wyorywanie dróg to jest temat dlugi. Jedynym sposobem jest to
, zeby wziac
geodete i czy ma rozgraniczac , czy ma wytyczyc. Dochodza do mnie sluchy, ze nawet teraz
wyoruja drogi polne. Pan mówi o drogach asfaltowych, które sa stare i trzeba je naprawiac.
Soltys wsi Kielbaski Tadeusz Geresz
- mi chodzilo o to, ze tymi ciezkimi sprzetami obraca
sie na drodze asfaltowej lamiac krawedzie drogi.
Wójt Gminy – prosze napisac pismo , albo zglosic do policji czy to prywatne pole
gminna.

, czy droga

Mieszkaniec Ewa Szydlowska – jako mieszkaniec gminy, myslalam ze teraz mamy
nowa
Rade i cos sie zmienilo, a to sie rozmylo na naszych oczach jak Pan W ójt potraktowal Pania
Skarbnik Gminy, która odpowiada za bezpieczenstwo finansów. Jestem zdziwiona, tylko
czterech radnych zadawalo jakiekolwiek pytania.
To Rada sprawuje funkcje kontrolna,
nadzorcza . Ja nie dostalam odpowiedzi co bedzie dalej, kolejny raz czuje sie zlekcewazona.
Ja apeluje do Panstwa Radnych , to wy pelnicie funkcje nadzorcza. Ta sprawa z Pania Ania

to ja chcialabym uslyszec slowo przepraszam jezeli Pan W
ójt popelnil blad tym pismem. Ja
nie wyobrazam sobie, ze tak mozna potraktowac pracownika.
Wójt Gminy – czy to pracownik, czy to kierownik to otrzymujac dokumenty powinien
przeanalizowac i pózniej zastanawiac sie. Ja wiem
, ze za wszystko odpowiadam,
jestem fachowcem od wszystkiego, zatrudnia sie ludzi i to oni maja pilnowac.

ja nie

Radny Piotr Kiryluk – odnosnie dróg o których mówil Pan Geresz,
wlascicielem drogi jest
wójt i to wójt powinien zglosic na policje, a nie soltys czy radny. To Pana jest droga i Pan
za
nia odpowiada. Dziekuje Pani Aniu, ze Pani nam o tym powiedziala, bo bysmy o tym nie
wiedzieli, ze Pan W ójt oskarza Pania o jakies braki.
Wójt Gminy – ja nikogo nie oczerniam. Tak jak ja przeanalizowalem dokumenty, tak jak
analizuje srodki finansowe. Ja nie powinienem odpowiadac za cyfry, zobowiazania,
materialy, bo to nie jest rola wójta.
Radny Ignacy Janczuk
– chcialbym sie odniesc do tego co spotkalo Pania Anie, która
zawsze szanowalem i uwazalem za jednego z najlepszych pracowników. Za magazyny
odpowiada magazynier, a za straze strazacy, nie Pani Ania. Po czterdziestu latach pracy,
wyrzeczen, pracy dla spoleczenstwa. Chcialbym, zeby Radni widzieli co sie dzieje w gminie i
zebyscie zaczeli w koncu
myslec, bo to jest nie do przyjecia. Drug
a sprawe chcialbym
skierowac do Pani Przewodniczacej. Prosilem Pania na poczatku kadencji o
przeprowadzenie szkolenia dla Radnych, aby ktos przeszkolil was jak powinna
funkcjonowac
Rada. Pani powinna byc przewodniczaca calej Rady, a z tego wynika, ze jest Pani
Przewodniczaca Wójta. Ja zlozylem pismo 28 grudnia zgodnie z procedura na Pani rece
.
Chcialbym sie zapytac Pani Prawnik, w jakim terminie Pan W
ójt, czy Pani Przewodniczaca
powinni mi odpowiedz? Bo jezeli Pani nie wezmie sie w garsc to ja zloze wniosek
, aby
odwolac Pania z tego stanowiska.
Przewodniczaca Rady – dziekuje za uwagi. Pismo te zostalo przekazane do pana wójta,
wiec odpowiedz Pan powinien dostac od W ójta. Czesc tych uwag dotyczyla budzetu.
Radny Ignacy Janczuk – Pani ma dopilnowac, ze kazdy Radny który zglosi sie z pismem na
Pani rece ma Pani odpowiedziec w terminie siedmiu, czternastu dni, trzydziestu w
wyjatkowych sytuacjach.
Wójt Gminy – te pisma sa u mnie i dotyczyly one zadan inwestycyjnych,
Pan kiedy sie sklada zadania inwestycyjne do budzetu na dany rok.

budzetowych, a wie

Radny Ignacy Janczuk – w jakim terminie Pan W ójt czy Przewodniczaca Rady powinni mi
odpowiedziec na pismo?
Radca Prawny – jezeli to jest interpelacja lub zapytanie to w terminie 14 dni. Jezeli to jest
jakis wniosek to 30 dni lub zawiadomienie o przedluzenie.
Soltys wsi Kielbaski Tadeusz Geresz
– Pani Przewodniczaca chcialbym , aby na nastepna
sesje zaprosic Radnych Powiatowych . W Kielbaskach zostal zrobiony odcinek drogi, miala
byc zrobiona dokumentacja. Trzeba , aby starostwo zrobilo w koncu ta dokumentacje .

Wójt Gminy – to jest droga powiatowa i to powiat
tamtym roku gmina dolozyla na droge 124.000,00
Beda takie pieniadze , to bedziemy kontynuowac.
Soltys wsi Kielbaski Tadeusz Geresz
Powiatowi wybrani , aby nam sluzyli.

powinien uregulowac status prawny. W
zl, to jest wyciaganie pieniedzy z gminy.

– z tym fantem trzeba cos zrobic. Po to zostali Radni

Przewodniczaca Rady – mam nadzieje , ze na kolejnym spotkaniu beda Radni Powiatowi.
Punkt 15. Zamkniecie obrad sesji.
Po zrealizowaniu porzadku obrad o godzinie 18:30 Przewodniczaca Rady Gminy Zofia
Szpura zamknela X sesje Rady Gminy Stara Kornica.

Protokolowala
Marzena Gromysz

Przewodniczyla
Zofia Szpura

