
PROTOKÓŁ Nr XIV/2019 

z sesji Rady Gminy Stara Kornica 

odbytej w dniu 24 czerwca 2019 r. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI: 
 
Data rozpoczęcia:   24.06.2019 r. 

Godzina rozpoczęcia:   10:15 

Godzina zakończenia:             15:00 

Miejsce:              sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica 

Przewodniczący obrad: Zofia Szpura - Przewodnicząca Rady Gminy Stara 

Kornica 

 

Liczba Radnych:   15 

Liczba obecnych Radnych:  14 

Nieobecni Radni :     Maciej Chraszcz 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Kazimierz Hawryluk - Wójt Gminy Stara Kornica 

2. Małgorzata Patralska - Skarbnik Gminy 

3. Eliza Rączka - Radca Prawny 

4. Urszula Daniluk – Radna Powiatu Łosickiego 

5. sołtysi 

6. mieszkańcy 

 

Punkt 1. Otwarcie 

Przewodnicząca Rady otworzyła XIV sesję Rady Gminy Stara Kornica. Powitała wszystkich 
obecnych.  

Punkt 2. Stwierdzenie quorum.  

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w obradach uczestniczy wymagana liczba Radnych, 

przy której Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 3. Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady – chciałabym wprowadzić zmiany do porządku obrad, proszę zwrócić 
uwagę, przeczytam porządek obrad ze zmianami. 

 



1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie porządku obrad 
4. Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji. 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 
6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami. 
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Stara Kornica z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2018 r.”  

8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2018 r.: 
1)  przedstawienie raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2018 r. przez Wójta 

Gminy,  
2) debata nad raportem, 
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica wotum 

zaufania. 
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.: 
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie z 

wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki oraz sprawozdania 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć za 2018 r., 

2) przedstawienie sprawozdania finansowego gminy, 
3) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r., 
4) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Stara Kornica z wykonania budżetu za 2018 r.,  
5) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,  
6) dyskusja,  
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminy Stara Kornica wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2018 r., 

8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.  

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Stara Kornica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,  

2) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Stara Kornica,  

3) określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,  
4) upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej 

Kornicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,  

5) zmieniająca uchwałę Nr LXIV/253/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 
lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Konica w celu przekazania go 
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,  

6) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019 
– 2022,  



7) zmian w budżecie gminy na rok 2019, 
8) przyjęcia do wiadomości projektów karty inwentaryzacyjnej i spisu 

inwentaryzacyjnego przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu,  
9) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych,  
10) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach 

na ławników,  
11) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Kornica do programu pn. 

„Rozwój autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego”. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
13. Sprawy różne i wolne wnioski. 
14. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady – czy ktoś z Państwa wnosi uwagi do porządku obrad? 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu: 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się”, zaakceptowała porządek obrad.  
 
Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu 

Punkt 4. Przyjęcie protokołów z XII i XII sesji.  

Przewodnicząca  Rady – czy Państwo Radni wnoszą jakieś uwagi do protokołów? 

Radni nie zgłosili uwag. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu: 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się”, przyjęła protokoły z XII i XIII sesji Rady Gminy Stara Kornica. 
 

Punkt 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.  

Wójt Gminy– w ostatnim okresie uczestniczyłem w szkoleniu w sprawie ustaw o zamówieniach 
publicznych. Odbyłem spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich, Mazowiecką Jednostką 
Energetyczną i z Dyrektorem Gospodarki Odpadami w Warszawie w sprawach bieżących 
działań w roku 2019, czyli kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, przebudowy drogi 
wojewódzkiej, jak również informowałem, co marszałek będzie czynił w sprawie naszego 
składowiska. O tych działaniach Państwa poinformuje w wolnych wnioskach. Byliśmy z Panią 
Skarbnik na podpisaniu umowy na dofinansowanie do drogi gminnej, którą będziemy 
przebudowywać w miejscowości Wyrzyki oraz przyszła informacja od wojewody i 
uzupełnialiśmy wniosek na przebudowę drogi na terenie naszej gminy, czyli drogi Koszelówka 
– Wólka w ramach funduszu dróg samorządowych. Rozmawiałem z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich na temat przebudowy drogi w centrum Kornicy, jak również budowy chodnika 
w Rudce przy drodze wojewódzkiej. Szanowni Państwo z końcem maja dokonaliśmy 
ostatecznego rozliczenia i płatności programu, który był robiony w ramach regionalnych 
programów operacyjnych, rozwój dziedzictwa kulturowego. Jest to program partnerski, który 
polegał na remoncie i renowacji kościoła w Starych Szpakach i Kornicy. Te zadanie zostało 
rozliczone, faktury zostały opłacone w terminie i w tej chwili zostały przygotowane wszystkie 



dokumenty końcowe i na dniach będzie zgłaszane do jednostki dotującej o końcowe 
rozliczenie, sprawdzenie i zatwierdzenie wykonanie tego zadania. Aby zadania rozliczyć 
trzeba było opłacić ostatnie rachunki w kwocie 120.000,00 zł przy udziale własnych środków. 
Zwracałem się z proboszczem, byliśmy w kurii na rozmowach, ale niestety Bank Kornicki 
zażądał raportów, sprawozdań z kurii. Kuria odmówiła takich dokumentów i uważam, że było 
to celowe działanie, żeby w ostatniej chwili powiedzieć, że nie można, czegoś brakuje, żeby 
projekt i dotacja przepadła. Poradziłem sobie z tym tematem i pieniądze zostały pożyczone w 
granicach 100.000,00 zł, aby opłacić rachunki końcowe. Teraz trzeba poczekać te dwa 
miesiące, aż jednostka rozliczy. Zaliczki, które braliśmy były rozliczane, wszystkie niezbędne 
dokumenty jakie były, zgodnie z umową o prawach budowlanych były przedkładane, jednostka 
to weryfikowała, sprawdzała i dopiero na tej podstawie uznawała czy przydzieli kolejną 
zaliczkę na remonty i przebudowę Kościołów. Zawsze miałem i mam wszystkie pisma z 
jednostki, czy to proszące o wyjaśnienie, czy akceptujące rozliczenie poszczególnych zaliczek. 
Myślę, że rozliczenie końcowe powinno być pozytywne. Odbyłem kolejne spotkanie z 
marszałkiem, jeżeli chodzi o departament gospodarki odpadami. W tej chwili już stan prawny 
tego działania jest taki, że marszałek postanowił, iż dokona wyboru firmy, która przygotuje 
program rekultywacji i wyda decyzję zastępczą, końcową na zamknięcie składowiska. Te 
działanie marszałek już podjął, została wyłoniona firma i koszt tej czynności będzie ok. 
12.000,00 zł, to wynika z rozmowy telefonicznej i zostaniemy obciążeni tą kwotą za te prace. 
Załączyłem również informację, ponieważ na moje polecenie pracownicy zwrócili się do 
powiatu o użyczenie działki na postawienie kontenera dla Pana Mariana Trojana, odpowiedź 
jest w materiałach i jestem mocno zdziwiony, ponieważ powiat odmówił użyczenia tej działki 
gdzie Ci ludzie mieli swoje budynki, mieszkanie i chciałem postawić tam kontener. Byliśmy z 
Panią Skarbnik  w Warszawie na podpisanie umowy o dofinansowanie na tablice interaktywną 
dla Szkoły Podstawowej w Szpakach. Gmina została objęta dofinansowaniem pracowni 
informatycznej komputerowej w Starych Szpakach do której będziemy musieli dołożyć 30%. 
Te wszystkie zadania o których Państwa informowałem powoli wchodzą w życie, kolejna 
będzie podpisana umowa na sfinansowanie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w 
Szpakach, uważam że to jest właściwe działanie, bo ta pracownia ma kilkanaście lat.  

 
Punkt 6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami. 

Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności między sesjami. 
 
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami stanowi załącznik 
do protokołu.  
 

Przewodnicząca Rady – proszę o zabranie głosu mieszkańców gminy. 

Pani Ewa Szydłowska – przyszłyśmy w imieniu mieszkańców, ponieważ jesteśmy bardzo 
umęczeni tą sytuacją. Od 22 maja w wodzie pojawiły się bakterie, do tej pory jest problem. 
Stanowi to problem z myciem, z praniem, ze zwierzętami. Jesteśmy tak już umęczeni tą 
sytuacją, dlatego mamy kilka pytań do Pana Wójta i prośbę do Państwa Radnych, co jest 
przyczyną tej sytuacji, że tak długo trwa zakażenie wodociągu. Prosimy o lepszą informację 
dla mieszkańców, ponieważ była dezynfekcja przeprowadzona w piątek, pojawiła się 
informacja że od 9 do 16 i po 16 nie wiadomo co było dalej. Dziękuję, że kontaktowałam się z 
Panem Wójtem, ja też informowałam mieszkańców, Pan Marek zwrócił mi uwagę, że nie 
jestem sanepidem, żeby nie udzielać, ale starał się i pomagał więc wielka wdzięczność dla 
Pana. Mamy prośbę, żeby była zakładka na stronie internetowej gminy, żeby te badania 
pochodziły z sanepidu, a nie jak Pan Wójt pisze. Woda w Wólce już w 2016 r. była informacja, 
że zawiera za dużo żelaza, więc wymaga modernizacji stacja uzdatniania wody. 
Dowiadywałam się, są przesunięcia z PROW, wójt był u marszałka, pod koniec sierpnia będą 



nabory na modernizację wodociągów. Wójt pisał w informacji, że będą pobrane badania, 
podejrzewam że nie wyjdą, a co dalej jak bakteria znowu się pojawi? 

Wójt Gminy – problem się pojawił, i uważam że powodem było zakażenie, które doszło przez 
skorodowaną rurę. Podejmowane czynności nie okazały się wystarczające, po uzgodnieniach 
z sanepidem dokonaliśmy po raz kolejny głębokiego chlorowania, płukania, wyłączając na 
kilka godzin zbiorniki oraz wodociąg zużytkowania, po to żeby ta woda odstała 4 -5 godzin z 
chlorem i dopiero dokonaliśmy spuszczenia tej wody, która była już zachlorowana. Odbywało 
się to na zasadzie, że pracownicy po zachlorowaniu musieli objechać wszystkie końcówki i 
pospuszczać wodę, aż poczują na końcówkach chlor. Chlorowaliśmy na bieżąco, na bieżąco 
woda była odbierana, widocznie nie było to wystarczające, to po rozmowach czy z firmami, 
czy z sanepidem zasugerowałem rozwiązanie i to rozwiązanie było zrobione, przeprowadzone 
w piątek. Dziękuje Panu Markowi Radnemu z Koszelówki, bo od piątku jak zacząłem ten temat 
ponownie ustawiać, był do dyspozycji, przyjechał i pracował nad tym tematem piątek, sobota 
nawet w niedzielę. Zaleciłem, że ma być 100% wody chlorowanej i odstawione 4-5 godzin, 
żeby unieszkodliwić bakterie, a potem dokonać spuszczenia wody ze zbiorników w całej sieci 
wodociągowej. Jak już zejdzie woda z sieci wodociągowej mieli zgodę, żeby uruchomić pompy 
głębinowe i powoli zaczynać nalewać w zbiorniki i sieci nową wodę. Informacja jest zawsze na 
bieżąco, nie ma komunikatów dotyczących badań, ja mam je wszystkie. Ostatnie badanie, 
które było robione w tamtym tygodniu, takie badania trwają ok. 72 godzin. Proces badania 
wody odbywa się tak, iż próbka była wzięta 17, dopiero ostateczne zamknięcie procesu 
badania  było w piątek ok. godziny 10-11. Od razu mamy telefon, a jednocześnie przychodzą 
informacje. Badanie wody w dniu 17 czerwca, wynik który przyszedł drogą e-mail to jest 21 
czerwca. Badanie z 10 czerwca, wynik był z 13 czerwca. Odniosę się do dwóch ostatnich 
badań. W badaniu z 13 czerwca, bo zlecone było badanie na stacji i w sieci Kazimierzowie, 
Koszelówce, a jednocześnie badanie studni głębinowych, czyli wody surowej. Po informacji 
czwartkowej zaleciłem, po konsultacji z firmami zdezynfekować podchlorynem, odstawić wodę 
na 4-5 godzin w zbiorniku w sieci i dopiero potem ją spuścić, bez włączania pomp głębinowych.  

Pani Ewa Szydłowska – w imieniu mieszkańców mówię, że my tą wodę będziemy reklamować 
i nie będziemy za nią płacić. Jeżeli okaże się, że po tej dezynfekcji będą bakterie, to pójdziemy 
dalej. 

Wójt Gminy – remontować tą oczyszczalnię, program był zrobiony, pozwolenia są, ale w 
poprzednich radach inne były priorytety. Pozwolenie i dokumentację mamy już gotowe, w tym 
roku będę podchodził z kolejnymi wnioskami, bo już miałem informację 3 miesiące temu, że 
będą w niedługim czasie nabory między innymi jeden z PROW, który będzie ogłoszony na 
przestrzeni 3 miesięcy. Dokumentację wykorzystam i złożę wniosek. Jeżeli nie przejdzie, będę 
szukał rozwiązania.  

Punkt 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Stara Kornica z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2018 r.”  

Przewodnicząca Rady – czy ktoś z Radnych ma uwagi do sprawozdania? 

Radny Ignacy Janczuk – współpracy między organizacjami pozarządowymi, a gminą nie ma. 
Tam jest jeden punkt, że gmina nie zleciła żadnego zadania organizacjom, świadczy o tym, że 
tej współpracy nie ma.   

Przewodnicząca Rady – chciałabym się ustosunkować, ponieważ rozmawiałam z 
pracownikiem. Rada Gminy w 2018 r. nie przewidziała w budżecie na działania organizacji 
pozarządowych żadnych pieniędzy i dlatego w roku 2018 żadnych działań, oprócz działań z 
którymi wyszły stowarzyszenia, mianowicie „Lokalna Inicjatywa- Wspólny Cel” na projekt „To 
są miejsca, to są ludzie których zapamiętał czas – ścieżkami historii, nie na skróty, po 
Mazowszu” oraz na projekt „Zakup strojów ludowych oraz instrumentów muzycznych dla 
zespołów tanecznych i wokalnych”. Te dwa projekty zostały sfinansowane w 2018 r. z budżetu 



Gminy Stara Kornica. Inne Stowarzyszenia nie wnosiły żadnych projektów w 2018 r. mam 
nadzieję, że Rada na 2019 r. w budżecie podejmie takie działania i zostaną zapisane w 
budżecie na 2020 r.   

Radny Ignacy Janczuk – skoro robimy zmiany w ciągu każdej sesji, to równie dobrze mogą się 
te pieniądze znaleźć.  

Przewodnicząca Rady – jeżeli jakaś organizacja zwróci się o pomoc myślę, że ustosunkujemy 
się do niej. 

Wójt Gminy – były takie działania, były przyjmowane programy, to zależało od Rady i jeżeli 
Rada takie środki zabezpieczyła, to Gmina robiła w ramach programu współpracy z 
jednostkami lokalnymi. 

Punkt 8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2018 r.: 

1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2018 r. przez Wójta 

Gminy 

Raport o stanie Gminy Stara Kornica stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy – prawo stanowione przez Sejm zobowiązało od tego roku, żeby samorząd               
w ramach tzn. raportu opisał stan realizacji zadań i sytuacji Gminy za 2018 r. To są rzeczy 
zebrane z całokształtu działania Gminy w ostatnim roku, zawarte są informacje finansowe, 
podatkowe, GOPS, oświata, straż, drogi, praca Rady Gminy, podejmowane uchwały. 
Wykonanie budżetu za 2018 r. uważam, że było dobre, po raz kolejny. Inwestycje były 
wykonane na poziomie możliwym do wykonania. Niewykonanie było z przyczyn od nas 
niezależnych. Dalszym krokiem Gminy powinien być rozwój infrastruktury wodociągowo- 
kanalizacyjnej, czy drogowej, dalsze szukanie środków na podwyższenie poziomu kształcenia 
i doposażenia szkół, dbanie o nasze mienie gminne oraz wdrożenie planu studium, które 
określi kierunki rozwoju naszej Gminy na najbliższe kilka lat i uważam, że studium będzie  
wskaźnikiem w którym kierunku Gmina ma zmierzać i co powinno się dziać poprzez 
działalność przemysłową, czy kulturalną, tak żeby nasza Gmina nie starzała się, mieszkańcy   
z przyjemnością wracali i chcieli się osiedlić, oraz służyła dla przedsiębiorców, gospodarzy            
i mieszkańców i było to w symbiozie z przyrodą. Studium, które będziemy sukcesywnie 
uzgadniać, zbierać informacje, będzie tym działaniem, które nakreśli na kolejna lata sposób 
działania Gminy. Gmina rok 2018 zamknęła bez zobowiązań, czyli bez kredytu. Jest 
nadwyżka, ale ta nadwyżka jest na tyle bezpieczna, że ona pozwala nam w ramach sytuacji 
na rynku jak pojawiają się różne programy na dofinansowanie, to  ja mogę przystąpić do 
takiego działania po zgłoszeniu radzie i uzgodnieniu z mieszkańcami, pozyskać środki i 
dołożyć własne pieniążki.              

2) debata nad raportem 

Przewodnicząca Rady – ponieważ do debaty nad powyższym raportem nikt się nie zgłosił, 
proszę Przewodniczących Komisji o zabranie głosu.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tadeusz Ilczuk - komisja nie wnosi 
żadnych uwag do raportu o stanie Gminy.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Ochrony Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa 
Publicznego Piotr Pieczyński – tak samo, komisja nie wnosi żadnych uwag do 
przedstawionego raportu o stanie Gminy za 2018 r. 



Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przemysłu, Handlu, Oświaty                
i Kultury Piotr Kiryluk – proszę o zabranie głosu Radnego Janczuka.   

Radny Ignacy Janczuk – chciałbym zabrać głos w tej sprawie. Po zapoznaniu się z raportem 
o stanie Gminy nie mogę powiedzieć, że jest nieprawdziwy, jest po prostu nierzetelny i nie na 
temat. Są opisane działy, które działają dobrze, ponieważ Pan Wójt nie ma wpływu na 
sterowanie tymi jednostkami jak GOPS i szkoły, ponieważ wykonują działania zlecone przez 
rząd, ministerstwa czy wojewodę. Chciałbym przedstawić drugą część raportu o stanie Gminy, 
tą prawdziwą. Zacznę od rzeczy strategicznych dla całej Gminy, od wodociągu. Od ponad 
ośmiu lat rządów obcego wójta problemy z wodociągami są bardzo poważne i coraz bardziej 
się pogłębiają. Przez te wszystkie lata straty wody są na poziomie ok 40%, w przeliczeniu na 
pieniądze to kwota ok. 200.000,00 zł. Pomimo wielu pomysłów i interwencji poszczególnych 
radnych, wójt nic z tym nie robi. Następną sprawą jest notoryczny brak wody i niskie ciśnienie 
wody na hydroforni Nowa Kornica, pomimo zapewnień wójta, że wszystko wie i podjął 
działania, że wody nie będzie brakowało, nic nie dało. Kolejnym problemem jest hydrofornia w 
Wólce Nosowskiej, która od 20 lat nie miała gruntownej modernizacji, o którą prosiłem wraz                      
z radnymi z tego terenu. Woda z tej hydroforni była zawsze bardzo słabej jakości. W 
interpelacji z grudnia 2018 r. złożonej na ręce pani przewodniczącej i wójta poruszałem 
problem tej hydroforni, ale do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi. W ostatnim czasie została 
skażona stacja uzdatniania wody i wodociąg i od dłuższego czasu woda nie nadaje się do 
picia, ponieważ znajdują się tam bakterie coli i paciorkowce. Za to skażenie odpowiada wójt, 
bo na naszych hydroforniach nie są przestrzegana żadne systemy bezpieczeństwa, nie jest 
przestrzegana higiena obiektów, ani urządzeń działających. Jednego dnia wójt wysyła 
pracowników do remontu, czy obsługi technicznej oczyszczalni ścieków, a następnie może ich 
wysłać do remontu urządzeń na hydroforni w tych samych ubraniach, tymi samymi 
narzędziami i tym samym samochodem. Jednego dnia wożą rzeczy z oczyszczalni,                       
a następnego tym samym samochodem wożą nowe rury i remontują na hydroforni. To jest 
najbardziej prawdopodobny moment zakażenia hydroforni w Wólce Nosowskiej. W tej kwestii 
powinny nastąpić zmiany postępowania na hydroforni. Trzeba podnieść bezpieczeństwo na 
tych obiektach, aby nigdy nie doszło do takiej sytuacji. Hydrofornię w Wólce Nosowskiej  
natychmiast poddać gruntownej modernizacji. Mając na uwadze błędy popełnione na 
hydroforni Nowa Kornica wziąć je pod uwagę i wyeliminować już na etapie projektowania, aby 
nowy obiekt osiągnął założony cel, mógł dostarczyć dużą ilość dobrej wody dla mieszkańców 
naszej gminy. Chcę podkreślić stanowczo, że ja nie oskarżam pracowników, którzy tam 
pracują, tylko pracodawcę, że nie stworzył warunków odpowiednich do pracy na tych 
obiektach. Następnym ważnym problemem jest nasza oczyszczalnia ścieków, która jest          
niewydolna i zatruwa środowisko. Rów, który odprowadza niby czystą wodę jest martwy na 
odcinku kilku kilometrów, a woda jest tak brudna, że zagraża ludziom i zwierzętom i nic się        
z tym nie robi, czeka się aż dojdzie do większego skażenia środowiska. Dziwię się radnym       
z tego terenu, że nie poruszają tego tematu, żeby modernizować tą oczyszczalnię. W mojej 
ocenie ona też wymaga natychmiastowej modernizacji i zwiększenia wydajności oczyszczania 
ścieków. Niepokojącą sprawą jest funkcjonowanie Urzędu Gminy, w ostatnim czasie byliśmy 
świadkami nieuzasadnionych zwolnień pracowników, jak również odejść na własne żądanie, 
pracowników z wieloletnim stażem, którzy bardzo dobrze znali się na swojej pracy,                        
co świadczy o bardzo złym zarządzaniem zasobami ludzkimi przez wójta i ma jakąś przyczynę. 
Na dzień dzisiejszy Urząd jest w rozsypce, co stawia pod znakiem zapytania dalsze 
funkcjonowanie tego Urzędu. Przyuczenie i wdrożenie  nowych pracowników trochę potrwa. 
Na wiosnę został oddany do remontu budynek GOK-u i do dzisiaj nie udostępniono go dla 



mieszkańców, aby rozwijać i krzepić kulturę na terenie naszej Gminy. Po oględzinach można 
stwierdzić, iż został on wykonany w sposób niechlujny i w mojej ocenie budynek powinien być 
jak najszybciej zareklamowany, ze względu na jakość materiałów tam użytych, np.: wszystkie 
płytki na podłodze są krzywe, całe wykończenie jest  wykonane z najtańszych materiałów.           
I to jest kolejny przykład, że nikt nie dba o wydawanie pieniędzy publicznych w naszej Gminie, 
bo ktoś to odebrał i zaakceptował. Podsumowując na podstawie dokumentów, które są 
dostępne można stwierdzić, że stan finansowy Gminy jest bardzo słaby, ponieważ wynika to    
z  budżetu  i innych dokumentów, że koszty funkcjonowania Gminy i podległych jednostek 
rosną, zaś dochody nie rosną, a w niektórych działach nawet maleją. Stan zarządczy Gminy 
jest tragiczny, ponieważ wójt nie potrafi racjonalnie zarządzać zespołem ludzi i trafnie 
podejmować ważnych decyzji służących mieszkańcom, chociażby ostatnia walka z prawem, 
gdzie to Rada podjęła uchwałę, która rozpoczynała proces przystąpienia do studium 
uwarunkowań i zmian planu zagospodarowania przestrzennego terenu na który tak bardzo 
czekają mieszkańcy. To co należało do Rady zostało wykonane, myślę że wszyscy 
pamiętamy, ale nadal nie dzieje się z tym nic, a minęło już kilka miesięcy. Jest to tylko kilka 
problemów z którymi boryka się Gmina i jeżeli nie nastąpią radykalne działania i wójt dalej 
będzie lekceważył uwagi Rady i mieszkańców w tych sprawach, problemy same się nie 
rozwiążą, dlatego uważam, że Rada Gminy nie powinna udzielić wotum zaufania, ponieważ 
działania jakie wykonuje wójt są pozorne i niewystarczające do prawidłowego funkcjonowania 
Rady Gminy. Na początku obecnej Rady Gminy zwróciłem się z prośbą do Pani 
Przewodniczącej o stworzenie strategii rozwojowej naszej Gminy na najbliższe 5 lat, aby 
ustalić priorytety i cele do realizacji. To ułatwiłoby rozwój naszej Gminy. Na koniec zacytuję 
maksymę: „Każdy mądry człowiek otacza się jeszcze mądrzejszymi doradcami i 
współpracownikami czerpiąc z wiedzy jak najwięcej i to daje szansę dobrej i trafnej oceny 
sytuacji i dynamiczny, przestronny rozwój danej jednostki dla dobra wszystkich mieszkańców”.  

Przewodnicząca Rady – proszę Wójta Gminy o zabranie głosu. 

Wójt Gminy – Szanowna Rado, można zarzucać, dyskredytować, oczerniać i pomawiać       
tylko ileś działań inwestycyjnych, czyli wszystko to co jest zaliczane jako wydatki majątkowe 
decyduje o tym Rada. Gmina decyduje też na bazie uchwalonego budżetu na dany rok, czy     
w programach wieloletnich dochody bieżące, wydatki bieżące. Trzeba mocno analizować, 
monitorować i wyciągać wnioski z każdego działania, nawet zakupów bieżących. Tutaj chcę 
nadmienić Panu, że ja całe życie kierowałem się, pracując nie tylko w Gminie, ale w innych 
firmach, każdy dokument i każdą złotówkę, którą Gmina wydaje, liczę i zastanawiam się czy 
nie ma lepszego rozwiązania. Proszę Pana, zwolniły się osoby na własną prośbę, ja nie 
zwalniałem. Zapytałem nawet jaka jest sytuacja, żeby odpowiedziały, czy jeżeli sytuacja się 
zmieni to będą chciały wrócić do pracy, niestety odpowiedź była, że nie. To są rzeczy, które 
zostały ujęte w zapisach, dokumentach, ja nic nie robię wbrew woli ludzi, czy gminy. Pan 
wysuwa daleko idące wnioski, SUW Nowa Kornica, ja wnioskuję żeby Pan się podjął nadzoru 
technicznego, intelektualnego funkcjonowania SUW Nowa Kornica. Pracowało wszystko 
dobrze, ostatnio wysiadła jedna pompa, były służby nadzorujące cały czas i w przeciągu 40 
minut uruchomili pompę, a po trzecim uruchomieniu okazało się, że pompa padła. Podpisze 
dla Pana petycje które są i jeżeli Pan podpowie to przekażę pracownikom i pracownicy 
wykorzystają. Już niedługo będzie zrobiony system informatyczny informowania zdalnego,        
ja poproszę o Pana zgodę i będzie Pan informowany, i włączy się Pan w życie gospodarcze    
i techniczne, żeby szybko rozwiązywać problemy. Zostawiam Państwu to wszystko we własnej 
ocenie, bo ja nie mam się czego wstydzić, ponieważ ludzie mówią, że w Gminie się dużo 
dzieje. Pana działania przez osiem lat można stwierdzić, iż były na szkodę Gminy. Droga                           



w Koszelówce mogła być już zrobiona sześć lat temu, nie pozwolił Pan, trzeba było robić drogę 
w innym miejscu, szkoła nie została zrobiona. Ja podpisuję dokumenty i wiem co podpisuje,    
a ci co podpisali się pod dokumentami i poświadczyli nieprawdę, to trzeba będzie się tym zająć. 
Pani Skarbnik na tyle jest lojalna i wie co robi, że dopiero teraz krok po kroku wychodzą jakieś 
niedociągnięcia. Gdzie ja mając rozsądek i wiedzę, wiedziałem jak to prowadzić, nie byłem         
w stanie zajmować się każdym dokumentem. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Kulesza - Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do 
raportu o stanie Gminy Stara Kornica.     

Przewodnicząca Rady – czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie to 
przejdziemy do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica wotum 
zaufania. 

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica wotum 
zaufania 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XIV/63/2019 Rady Gminy Stara Kornica    
z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Konica wotum 
zaufania. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składy Rady: 
9 głosami „za”, 2 głosów „przeciw”, 3 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę                      
nr XIV/63/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Stara Konica wotum zaufania.  

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.: 

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania                  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki oraz sprawozdania 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć za 2018 r., 

2) przedstawienie sprawozdania finansowego gminy 

Przewodnicząca Rady – przejdziemy teraz do sprawozdania z wykonania budżetu gminy. 
Bardzo proszę Panią Skarbnik o przestawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy,                
z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki oraz sprawozdania                              
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć za 2018 r. To sprawozdanie było przedstawione na Komisji, więc myślę że 
będzie krótkie wyjaśnienie. 

Skarbnik Gminy – Pani Przewodnicząca, Radni, Szanowni Państwo, sprawozdanie                        
z wykonania  budżetu za 2018 r. Budżet Gminy Stara Kornica na 2018 r. został uchwalony 
przez Radę Gminy w dniu 29 stycznia 2018 r. uchwałą nr LIII/225/2018 w następujących 
wielkościach: dochody 19.103.280,00 zł, z tego dochody bieżące 18.891.280,00 zł, natomiast 
majątkowe 212.000,00 zł. Wydatki budżetu stanowią 19.871.795,19 zł, w tym wydatki bieżące 
18.775.668,81 zł, natomiast majątkowe 1.096.123,38 zł. Uchwalony deficyt budżetowy                



w kwocie 768.515,19 zł, planowano sfinansowanie kredytem. Wydatki na przedsięwzięcia 
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 295.282,21 zł. Limity wydatków na 
zadania inwestycyjne  to 1.096.126,38 zł. Utworzono ogólną rezerwę w wysokości 198.717,95 
zł, oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego       
w wysokości 46.107,26 zł. Plan na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 
5.566.177,00 zł. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do 
sektora finansów publicznych to kwota 50.530,00 zł. Po wprowadzonych zmianach w ciągu 
roku, bo tutaj zostały wprowadzone zmiany budżetu Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami  
Wójta Gminy Stara Kornica budżet kształtował się następująco: dochody budżetu wzrosły do 
kwoty 22.259.491,93 zł, z tego dochody bieżące 21.278.544,32 zł, natomiast majątkowe 
980.947,61 zł. Wydatki to kwota 24.612.968,18 zł, z tego wydatki bieżące 21.007.512,15 zł, 
majątkowe 3.605.456,03 zł. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r. 
to kwot 3.605.456,03 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 2.353.476,25 zł, zmieniono 
finansowanie z kredytu na nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Rezerwa ogólna to kwota 
5.780,45 zł. W ciągu roku rezerwa ogólna została rozdysponowana na niedoszacowane 
zadania w kwocie 192.937,50 zł. Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych           
z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 46.107,26 zł, nie została rozdysponowana. 
Budżet gminy za 2018 r. wykonano w wysokości 96,19% po stronie dochodów w kwocie 
21.412.033,78 zł, przy planie 22.259.491,93 zł oraz 89,17% po stronie wydatków 
21.947.132,82 zł, przy planie 24.612.968,18 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane                  
w kwocie 21.178.164,95 zł, przy planie 21.278.544,32 zł, co stanowi 99,53% planu dochodów. 
Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 233.868,83 zł, co stanowi 23,84%, przy planie 
980.947,61 zł. Wydatki bieżące na plan 21.007.512,15 zł, zrealizowano w kwocie 
19.449.687,60 zł, co stanowi 92,58% planu, natomiast wydatki majątkowe na plan 
3.605.456,03 zł, wykonano na kwotę 2.497.445,22 zł, co stanowi 69,27%. Zadania bieżące 
realizowane były w miarę istniejących potrzeb, w sposób płynny. Z tego tytułu gmina nie 
posiada zobowiązań. Czynnikiem istotnym przy realizacji zadań majątkowych jest zewnętrzne 
wsparcie finansowe, które uzależnia ich realizację. Rok 2018 zamknięto deficytem 
budżetowym w kwocie 535.099,04 zł, przy planowanym deficycie 2.353.476,25 zł. W 2018 r. 
gmina nie zaciągnęła kredytów, pożyczek i z tego tytułu stan zadłużenia gminy wynosi 0 zł. 
Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada, ale Gmina udzieliła pożyczkę w kwocie 
50.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Lokalna Inicjatywa - Wspólny Cel” z siedzibą w Starej 
Kornicy z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup strojów ludowych oraz instrumentów 
muzycznych dla zespołów tanecznych i wokalnych”, które są współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ta pożyczka została spłacona w kwietniu 
bieżącego roku. Stan należności na rzecz Urzędu Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 
2018 r. w formie depozytów i gotówki wynosi 2.121.715.21 zł, czego depozyty na żądanie 
kwota 711.225,86 zł. Depozyty terminowe 1.410.489,35 zł, gotówka w kasie na dzień 31 
grudnia jak każdego roku wynosi 0 zł. Należności wymagalne 713.394,21 zł, stanowi to 3,20% 
ogólnej kwoty rocznego planu dochodów budżetu, należności pozostałe 3.744,21 zł. W celu 
prawidłowej realizacji dochodów budżetu gminy w stosunku do zalegających wszczęto 
egzekucję, która przedstawia się następująco: łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 311 
upomnień na kwotę 118.406,50 zł, 145 tytułów wykonawczych na kwotę 44.549,50 zł.                
Ta informacja była zawarta w oddzielnym piśmie. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 
wynoszą 711.421,00 zł, i obejmują: podatek od nieruchomości 207.272,00 zł, podatek rolny 
225.598,00 zł, podatek od środków transportowych 278.551,00 zł. Udzielono ulg ogółem na 
kwotę 18.465,45 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 3.585,45 zł, w opłacie za odbiór 



odpadów komunalnych na kwotę 14.880,00 zł. Umorzono zaległości w podatkach i opłatach 
na kwotę 11.221,60 zł, z tego: podatek rolny 5.217,00 zł, podatek od nieruchomości 5.214,60 
zł, podatek leśny 770,00 zł, odsetki za zwłokę 20,00 zł.  

Przewodnicząca Rady – poszczególne działy zostały przedstawione na Komisji, każdy z 
Radnych zapoznał się z tymi działami. Poproszę o przedstawienie sprawozdania finansowego.  

Wójt Gminy – na komisji była uwaga, jaka jest ściągalność podatków. Tak jak Pani Skarbnik 
przestawiła umorzenie wyniosło na kwotę 11.221,60 zł, warto przypomnieć przy okazji 
Szanowni Państwo jakie były wcześniejsze umorzenia. W roku 2017 było umorzeń ogółem  
11.694,00 zł, w 2016 r. było umorzeń 28.147,00 zł, w 2015 r. było umorzeń 10.424,00 zł. 
Prawdopodobnie rok 2016, był rokiem gdzie mieliśmy na terenie gminy huragany, jeżeli osoby 
mają zdarzenie losowe typu huragan, powódź to od iluś lat wójt umarza podatek rolny, czy  
podatek inny należny do zapłacenia przez mieszkańca. Radni pytali jaka jest ściągalność.        
W 2018 roku wystawiono 145 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych. Czyli tytułów 
wykonawczych, to jest czynność która polega na tym, że my po upomnieniach kierujemy 
wezwanie do Urzędu Skarbowego. Na 140 nadanych tytułów egzekucyjnych przez Urząd 
Skarbowy, na kwotę 44.549,00 zł Urząd Skarbowy wyegzekwował 26.984,00 zł na poziomie 
60%, to  było w przypadku osób fizycznych. W przypadku od środków transportowych tytułów 
wykonawczych wystawiono 6 na kwotę 24.951,00 zł, z tego wpłynęło 11.883,00 zł, i 1.478,00 
zł kosztów upomnienia, odsetek. Dla osób prawnych wystawiono 3 nakazy na kwotę           
4.036,00 zł i została ściągnięta kwota w wysokości 1.481,70 zł, a koszty i odsetki wyniosły 
186,00 zł. Nasze upomnienia i tytuły egzekucyjne skutkują tym, że Urząd Skarbowy                      
w większości ściąga, tam gdzie są takie możliwości, ale są przypadki że Urząd Skarbowy po 
swoim postępowaniu przysyła zawiadomienie o umorzeniu, ponieważ osoba nie dysponuje 
środkami, którymi mogą ściągnąć zaległe zobowiązanie na rzecz Gminy. 

Radny Ignacy Janczuk – ja prosiłem w każdym dziale. Te 11.000,00 zł to są umorzenia we 
wszystkich działach podatkowych, czy tylko w rolnictwie? 

Wójt Gminy – umorzenia na kwotę 11.221,60 zł podatek rolny, podatek od nieruchomości i 
podatek leśny, to jest od osób fizycznych, a to jest art. 67 gdzie pozostałe podmioty z urzędu. 

Radny Ignacy Janczuk – od środków transportowych jakie umorzenia były? 

Wójt Gminy – od środków transportowych nie było umorzeń. Jak Państwu podawałem                 
w 2017 r. zobowiązania pieniężne z urzędu art. 67 tutaj mamy umorzenia: podatek rolny, 
podatek od nieruchomości, podatek leśny, czyli nie ma tu podatku od środków transportowych.  

3) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
Wójta Gminy Stara Kornica sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. 

Przewodnicząca Rady – każdy z Państwa dostał opinię, ale nie było sołtysów na Komisji więc 
chcę przeczytać, że opinie o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Kornica sprawozdaniu    
z wykonania budżetu za 2018 r.  Przedłożone sprawozdanie Regionalnej Izby Obrachunkowej 
zostało przyjęte przez Komisje pozytywnie.  

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Kornica 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. stanowi załącznik do protokołu. 

4) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Stara Kornica z wykonania budżetu za 2018 r. 



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Kulesza odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej  Rady 
Gminy Stara Kornica w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stara Kornica                  
z wykonania budżetu za 2018 r. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stara Kornica 
z wykonania budżetu za 2018 r. stanowi załącznik do protokołu.  

5) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku 
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,  

6) dyskusja, 
 

Przewodnicząca Rady – przejdziemy w tej chwili do dyskusji nad sprawozdaniami, czy ktoś z 
Państwa ma uwagi do sprawozdań finansowych? 

Radny Ignacy Janczuk – po wysłuchaniu wszystkich opinii brakuje mi malutkiej rzeczy, czy 
RIO, czy naszej Komisji zasygnalizowała, że jednak wykonanie budżetu 2018 roku nie jest 
zadowalające, ja nie mówię, możecie udzielać sobie jak chcecie, ale żeby był sygnał, że jest 
niezadowalające, ponieważ wykonanie budżetu po stronie inwestycji na wysokości 69% to jest 
bardzo słabe wykonanie, zwłaszcza że to był budżet wyborczy. Chciałbym zwrócić uwagę 
Radnym, że na koniec roku zdjęliście z budżetu ponad 1 mln zł inwestycji poprzedniej Rady.    
To jest mydlenie oczu i mi to nie odpowiada, jak wiemy absolutorium odnosi się tylko do 
wykonania budżetu i chciałbym zauważyć, bo u nas tak bardzo się opieramy na opinii RIO. 
Opinia RIO, odnosi się tylko do sporządzonych dokumentów i niczego więcej. Oni we 
wcześniejszych wypowiedziach zaznaczali, że ich opina nie jest wiążąca w żaden sposób dla 
Rady. Już tego nie piszą. Oni skupiają się tylko na dokumentach, nie interesuje ich 
racjonalność wydawania pieniędzy, celowość itd. Ja uważam, że przy wykonaniu 69% 
absolutorium nie powinno być udzielone zwłaszcza dlatego, że wykonanie jest dużo większe, 
bo zdjęliście ponad 1 mln z inwestycji w 2018 r.  

Wójt Gminy – tak jak jest w sprawozdaniach Komisji Rewizyjnej i RIO, wykonanie budżetu     
2018 r. w wydatkach majątkowych jest na poziomie 69%, to przytoczę jedną rzecz niezależną 
od Wójta, przetarg na PSZOK to jest wartość zapisana w budżecie 570.000,00 zł niewykonana, 
szkoła była skorygowana z 300 zostawiona na 200, bo uważam że same okna tego efektu nie 
dadzą i nie osiągniemy, a 3.200.000,00 zł przepadło bezpowrotnie. W tym roku będzie 
ponownie złożony wniosek na kompleksową termomodernizację naszej szkoły z dotacją na 
poziomie powyżej 50% i twierdzenie, że jest niezadowalające, są pozycje wykonane na 
poziomie 60, czy 70 %. To są działania wynikające z efektów oszczędności, racjonalnego 
wyboru, gospodarowania środkami, które Rada zapisała w załączniku wydatków majątkowych. 
Mogę tylko ubolewać, że cyfry które są, one dla Pana są nieczytelne. Jeden przykład: 
demontaż azbestu, planowaliśmy 20.000,00 zł, wykonaliśmy za 11.000,00 zł, bo tylko tyle osób 
się zgłosiło.    

Radny Ignacy Janczuk – jeśli chodzi o PSZOK, to jest wiadomo, że to była inwestycja bardzo 
kontrowersyjna dla mieszkańców i dlatego nie była wykonywana w roku wyborczym, bo 
mieszkańcy nie byli zadowoleni.  

Wójt Gminy – proszę Państwa są dokumenty, poproszę Panią przyjdzie na następną sesję, 
przedstawi rozliczenia kościołów. Konto do rozliczenia kościołów nie ma ani grosza 
przesuniętego, z drugiej strony będzie Pan miał dokumenty, kiedy był przetarg ogłoszony z 
protokołem zakończenia i proszę  nie wmawiać mieszkańcom, że to jest nieprawda.  Na koniec 



Pan mówił, że było dużo propozycji, jak ja zgłaszałem na sesji poprzedniej kadencji że 
rozmawiajmy, czy Pan wybrał się na spotkanie, czy on by się na to zgodził, żeby zmienił 
lokalizację?   

Radny Ignacy Janczuk – to nie ja wymyśliłem, tylko mówią wszyscy, każdy przetarg można 
ogłosić tak, że do niego nikt nie przestąpi, albo nikt go nie wygra.   

Przewodnicząca Rady – Panie Janczuk czy konkretne pytania Pan ma? Jeżeli nie ogłaszam 
15 minut przerwy.  

PRZERWA  

PO PRZERWIE 

7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Gminy Stara Kornica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XIV/64/2019 Rady Gminy Stara Kornica z 
dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy 
Stara Kornica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składy Rady:  
9 głosami „za”, 2 głosów „przeciw”, 3 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę                      
nr XIV/64/2019 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Stara Kornica wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XIV/65/2019 Rady Gminy Starej Kornicy 
z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2018 r.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              
w obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składy Rady: 
9 głosami „za”, 2 głosów „przeciw”, 3 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę                       
nr XIV/65/2019 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Stara Kornica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.  

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 10. Podjęcie uchwał w sprawie: 



1) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Stara Kornica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XIV/66/2019 Rady Gminy Starej Kornicy 
z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Stara Kornica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę nr XIV/66/2019 Rady Gminy w Starej Kornicy z 
dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Stara Kornica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

2) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Stara Kornica 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XIV/67/2019 Rady Gminy Starej Kornicy 
z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Stara Kornica. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę nr XIV/67/2019 Rady Gminy Starej Kornicy z 
dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Stara Kornica.  

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XIV/68/2019 Rady Gminy Starej Kornicy 
z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę nr XIV/68/2019 Rady Gminy Starej Kornicy z 
dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego.  



Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

4) upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej 
Kornicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XIV/69/2019 Rady Gminy Starej Kornicy 
z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starej Kornicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę nr XIV/69/2019 Rady Gminy Starej Kornicy z 
dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starej Kornicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Wykaz głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu. 

5) zmieniająca uchwałę Nr LXIV/253/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 lipca 
2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Konica w celu przekazania go 
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XIV/70/2019 Rady Gminy Starej Kornicy 
z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/253/2018 Rady Gminy Stara 
Kornica z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Konica w celu przekazania go do 
zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 1 głos „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę nr XIV/70/2019 Rady Gminy Starej Kornicy z 
dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/253/2018 Rady Gminy Stara 
Kornica z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Konica w celu przekazania go do 
zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

6) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019 – 
2022 

Skarbnik Gminy – zmiany zostały wprowadzone ze stanowiskiem Rady odnośnie dotacji dla 
powiatu łosickiego z prowadzonym programem pilotażowym PKS-u związany z 
dofinansowaniem nowych kursów i istniejących kursów nierentownych.  Otrzymaliśmy pismo 



z projektem uchwały i te środki uległy zmianie.  Wójt podpisał już w tej sprawie porozumienie. 
Wielkość tej dotacji wynosi 14.451,54 zł i będzie w tej sprawie podjęta  na dzisiejszej sesji 
uchwała. Zaplanowane są wydatki w dziale 600, rozdział 604 dotacje celowe przekazane dla 
powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między 
jednostkami samorządu terytorialnego. To jest jedna zmiana, która zostanie sfinansowana z 
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, natomiast kolejna zmiana w rozdziale 75113, wybory do 
parlamentu europejskiego i tam nastąpiła korekta, czyli zmniejszona składaka na 
ubezpieczenia społeczne, a zwiększono składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy 
fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Gmina złożyła wniosek takiego programu: 
mazowiecki instrument wsparcia infrastruktury sportowej i mieliśmy zaplanowane w wydatkach 
majątkowych pod pozycją 22, dział 801, na przebudowę boisk przy ZPPO, ta nazwa została 
zmieniona i doprecyzowana do nazwy, która ukazała się w załączniku do uchwały Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego. Otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę boisk 63.500,00 
zł, natomiast w planie było zaplanowane 100.000,00zł. Trzeba zwiększyć wkład własny o 
opracowanie dokumentacji i o koszty inspektora nadzoru. Łączny całkowity koszt to 
200.000,00 zł minus dotacja, to 136.500,00 zł pozostanie o dofinansowanie jako wkład własny. 
Chciałam nadmienić, że ta dotacja 63.500,00 zł będzie wprowadzona do budżetu po 
podpisaniu umowy, na razie jest tylko uchwała. Te wszystkie wydatki będą sfinansowane z 
nadwyżki budżetowej, w związku z tym to ma wpływ na wynik budżetu. Jeżeli chodzi o WPF, 
to też ma przełożenie, te kwoty które zostały zaplanowane.  

Radny Ignacy Janczuk – uwaga na przyszłość w paragrafie 2, tam gdzie zwiększa się deficyt 
budżetu gminy, to odejdźmy od tego zapisu i niech będzie że nadwyżką budżetową. W 
poprzednich latach tak robiliśmy, skoro już  nadwyżka się pojawiła, to nie operowaliśmy nazwą 
kredytu, tylko że deficyt będzie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych. 

Skarbnik Gminy – nie da się już w całości sfinansować z nadwyżki. Bo tej nadwyżki było 
1.870.000,00 zł minus 50.000,00 zł które wpłynęło, a kredytu było 1.257.000,00 zł, 50.000,00 
zł  przychodu ze spłaconej pożyczki. Jeżeli teraz zaplanowaliśmy te 820.000,00 zł zwiększenie 
rozchodów, czyli pokrycie wydatków z nadwyżki budżetowej, i wcześniej mieliśmy 145.527,86 
zł, w tej chwili mamy 966.326,98 zł, tylko zostaje różnica która nie starczy na pokrycie kredytu, 
który został zaplanowany. Zobaczymy jaka będzie sytuacja, są inne wnioski i jeżeli będzie 
trzeba do czegoś dołożyć w trakcie wykonywania budżetu, także tu nie ma takiego ruchu 
dużego.    

Radny Ignacy Janczuk – prosiłbym, żeby skrupulatniej te pieniądze wydawać, bo uważam, że 
w tym roku tą naszą hydrofornię zmodernizować. Na dzień dzisiejszy priorytetem jest nasza 
hydrofornia.  

Wójt Gminy – oczywiście od ośmiu lat myślałem nad tym. Te ujęcie trzeba modernizować, 
ponieważ zawsze mieliśmy problem z żelazem i to dało się wyeliminować, ale poproszę o 
konkretne działanie, program i wnioski. Ja mam pogląd z perspektywy na kolejne trzy lata jak 
układać wydatki, robić zadania inwestycyjne na potrzeby gminy. Ja w tym roku podejmę się i 
złożę wniosek na SUW Wólka Nosowska.  

Radny Piotr Kiryluk  – w dziale 600 transport i łączność dokładamy 576.000,00 zł i chciałbym 
wiedzieć ile z tego jest na kruszywo na drogę w Kornicy, bo nawiązując do wypowiedzi 
mieszkańca, że w sierpniu będzie nabór wniosków, skąd weźmiemy środki na remont SUW, 
być może warto zrezygnować w tym roku z kruszywa albo innych zadań, żeby w tym roku 
zacząć robić. Pracownicy mówili, że w ziemi jest jeszcze w takim samym stanie 5-6 rur. Myślę, 



że nie możemy tego tematu odkładać jeżeli ma Pan gotowy wniosek. Chciałbym zobaczyć co 
w tym wniosku jest zawarte, czy te działania zwiększą wydajność tego ujęcia, czy nie będzie 
nam zagrażał brak wody na przyszłość.   

Wójt Gminy – odpowiadając na Pana pytanie myślę o tym, żeby gmina Kornica jako całość  
była zabezpieczona, to przeanalizuję czy my nie mamy zbyt dużo kilometrów wodociągów w 
stacji Nowa Kornica i to trzeba będzie przeanalizować. Może będzie potrzeba wybić i 
wybudować trzecią stację, która podzieli że każda stacja będzie w uśrednionych ilościach, w 
granicach 30-80, a nie jak teraz Kornica ma ok. 90-100. Powtarzam, że mam to w zamiarach, 
jeżeli nabór będzie do końca sierpnia, oby tylko dostać wystarczająca liczbę punktów, to 
dobrze będzie jak dojdzie do podpisania umowy z jednostką dotującą w czwartym kwartale, 
ale najwcześniej grudzień, styczeń.  

Skarbnik Gminy – w dziale 600 zwiększyliśmy wydatki o kwotę do 100.000,00 zł na 
modernizację dróg gminnych sołectwa Stara Kornica.  

Wójt Gminy – jeżeli dojdzie do uzyskania dotacji z PROW na SUW Wólka Nosowska w tym 
roku to gwarantuję, że wykonanie tego zadania finansowo, opłacenie faktury, to będzie czwarty 
kwartał 2020 r. Na czas zawarcia umowy z jednostką dotującą musimy z Panią Skarbnik  
pokazać, że mamy środki na realizację.  

Radny Ignacy Janczuk – szybka modernizacja SUW Wólka Nosowska może wzmocnić 
hydrofornię w Kornicy, ponieważ to biegnie w stronę Leśnej, ponieważ nasza Gmina 
sprzedawała wodę do Leśnej.  

Wójt Gminy – ostatnio były niedobory chwilowe spowodowane awarią. Wybuduje w tym roku 
kolejną studnię, jeżeli będę miał awarię na jednej studni to dalej będą chodziły dwie. Jeżeli 
wybuduję wodociąg Wólka Nosowska to zgodnie z prawem fizyki, żeby podać większą ilość 
wody na dalsze odległości należy dokonać przebudowy wodociągu, bo w zależności odległości 
przesyłu są określone średnice i przekroje wodociągu.  

Radny Ignacy Janczuk – linia jest praktycznie wybudowana, bo linia na Leśną jest zamknięta 
i swobodnie można przekierować na Kornicę.  

Wójt Gminy – Kornica zasila okrężną drogą Walim, Nową Kornicę, Stare Szpaki, Nowe Szpaki  
i na końcówce jest 100 i tam nie ma ciśnienia.   

Skarbnik Gminy – drogi gminne, została zaplanowana modernizacja drogi w miejscowości 
Wyrzyki- Popławy wraz z nadzorem inwestorskim. 115.000,00zł dostaliśmy ze starego FOGR-
u, natomiast z własnych środków zabezpieczyliśmy 321.500,00 zł. Zaplanowaliśmy tutaj 
przebudowę drogi gminnej o nr. geodezyjnym 239/5 obejmującą budowę chodnika w 
miejscowości Wygnanki o dł. 600 m bieżących, całkowita wartość planowana jest na kwotę 
40.000,00 zł.  Środki z funduszu sołeckiego zostały przeniesione na kwotę 10.086,87 zł, 
zwiększono też z nadwyżki budżetowej o 29.913,13 zł. 

Wójt Gminy – mieszkańcy prosili, zrobimy chodnik  w Wygnankach. Idzie na to fundusz sołecki, 
idą pieniądze z zewnątrz, a resztę dołoży gmina.  

Skarbnik Gminy – w dziale 600 transport i łączność zwiększa się wydatki, dotacje celowe 
przekazane dla powiatu na zadanie bieżące o kwotę 14.451,54 zł pod nazwą „Rozwój 
autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego”. Rada zajęła stanowisko na 
Komisjach, natomiast  dzisiaj zostanie podjęta uchwała w tej sprawie.  



Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XIV/71/2019 Rady Gminy Starej Kornicy 
z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara 
Kornica na lata 2019 – 2022. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 1 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę nr XIV/71/2019 Rady Gminy Starej Kornicy z 
dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara 
Kornica na lata 2019 – 2022. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

7) zmian w budżecie gminy na rok 2019 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XIV/72/2019 Rady Gminy Starej Kornicy 
z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę nr XIV/72/2019 Rady Gminy Starej Kornicy z 
dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

8) przyjęcia do wiadomości projektów karty inwentaryzacyjnej i spisu 
inwentaryzacyjnego przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XIV/73/2019 Rady Gminy Starej Kornicy 
z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości projektów karty 
inwentaryzacyjnej i spisu inwentaryzacyjnego przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę nr XIV/73/2019 Rady Gminy Starej Kornicy z 
dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości projektów karty inwentaryzacyjnej 
i spisu inwentaryzacyjnego przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

9) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych  

Przewodnicząca Rady – ta uchwała będzie dotyczyła zaopiniowania kandydatów na ławników 
do sądu powszechnego i trzeba powołać komisję. Jeżeli ktoś z radnych chciałby być członkiem 
komisji proszę o zgłaszanie się. Czy ktoś wyraża chęć? Przewodniczącą tego zespołu będzie 
Pani Justyna Iwaniuk- Michalik, jako członek zgłaszam się ja.  



Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XIV/74/2019 Rady Gminy Starej Kornicy 
z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników do sądów powszechnych. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę nr XIV/74/2019 Rady Gminy Starej Kornicy z 
dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników do sądów powszechnych. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

10) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach 
na ławników  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XIV/75/2019 Rady Gminy Starej Kornicy 
z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 
informacji o kandydatach na ławników.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę nr XIV/75/2019 Rady Gminy Starej Kornicy z 
dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 
informacji o kandydatach na ławników. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

11) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania pn. 
„Rozwój autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego” 

Wójt Gminy – ten temat pojawił się cztery miesiące temu, były przedkładane propozycje, i na 
dzień dzisiejszy gmina dokłada 14.451,54 zł i partycypują w tym działaniu jednostki takie jak 
Miasto i Gmina Łosice, Gmina Stara Kornica, Gmina Huszlew i Powiat Łosicki, nie wchodzą w 
te działanie Platerów, Olszanka i Sarnaki. Z całej listy, która była przysłana w połowie maja 
mam te wszystkie zestawienia. Łącznie w tamtym działaniu, było planowane, że na terenie 
gminy objęte będzie tym programem 49 kursów autobusowych nowych i dotychczasowych, 
które mają straty. Z treści porozumienia, które otrzymałem to widzę że wykaz zawiera 10 linii 
przewozowych nierentownych zawierających 24 kursy. Kursy nierentowne w kilometrach na 
Łosice przypada 13.300 km za 5.147zł, na Kornicę 10.865 km za 2.822,00 zł, na Gminę 
Huszlew 10.215 km na kwotę 4.517,00 zł, Powiat Łosicki 13.330 km na kwotę 5.147,00 zł. Na 
utrzymanie nowych połączeń przewidziane jest: Miasto i Gminie Łosice 14.500 km na kwotę 
15.500,00zł, Gmina Stara Kornica 15.630 km za 11.600,00 zł, Huszlew 14.265 km za 
10.613,00 zł, Powiat Łosicki 11.893 km na kwotę 8.800,00 zł.  

Radny Piotr Kiryluk  – czy te kursy będą się pokrywały z dowozem dzieci do szkoły?  



Wójt Gminy – nie mam takiej informacji, dali tylko pismo bez uszczegółowiania jakie kursy, 
jakie miejsca i jakie godziny, tego nie mam.  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XIV/76/2019 Rady Gminy Starej Kornicy 
z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Kornica 
do programu pn. „Rozwój autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę nr XIV/76/2019 Rady Gminy Starej Kornicy z 
dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Kornica do 
programu pn. „Rozwój autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 11. Interpelacje i zapytania radnych. 

Brak  

Punkt 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Brak 

Punkt 13. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodnicząca Rady  wpłynęły do Rady Gminy dwa podania Państwa Harasimiuków i 
Państwa Kucewiczów w sprawie uzupełnienia ubytków na drodze dojazdowej do posesji w 
kierunku byłych zakładów kredowych. 

Podania stanowią załącznik do protokołu.    

Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo Pani Ewy Szydłowskiej w sprawie udostępnienia 
wyników przeprowadzonych przez sanepid badań wody SUW Wólka Nosowska 
przeprowadzonych w 2019 r.  

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady przedstawiła odpowiedź Wójta Gminy Stara Kornicy na pismo Pani Ewy 
Szydłowskiej.  

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady – mam taką uwagę, ponieważ mieszkańcy dzwonili do mnie, aby 
zwiększyć ciśnienie wody w godzinach 18-19. Szanowni Państwo jesteśmy teraz na takim 
etapie, że są wysokie temperatury i proszę zrozumieć nas wszystkich, iż pobór wody jest 
bardzo wysoki i ze względu na awarię na ujęciu wody. Proszę  się nie denerwować, będziemy 
jak najszybciej te usterki naprawiać.   

Wójt Gminy – w tej chwili będzie stworzony system informatyczny i będę otrzymywał 
powiadomienie sms. Będę chciał wybrać podmioty, osoby, które będziemy chcieli 
powiadamiać poprzez sms-y, telefonicznie nie dotrzemy, że mamy zmniejszenie produkcji 
wody, czy mamy awarię stacji i przez dwie-cztery godziny będzie brak wody.   



Przewodnicząca Rady – niektórzy mają możliwość informowania się sms-owo czy  facebooka, 
jeżeli jest taka możliwość, to my jak najbardziej będziemy udostępniać w taki sposób. 

Przewodnicząca Rady odczytała pismo Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w 
Dubiczach o pokrycie kosztów związanych z naprawą chłodni w świetlicy w Dubiczach.  

Pismo stanowi załącznik do protokołu.     

Przewodnicząca Rady – ja myślę, że zapoznamy się z tym. 

Radny Piotr Kiryluk  – prosiłbym, aby Pan Wójt się ustosunkował, czy Rada Gminy pomoże 
dla Pań z Koła Gospodyń. Panie nie mają środków na pokrycie tej naprawy, więc prosiłbym 
dzisiaj o odpowiedź czy będzie wsparcie ze strony Gminy? 

Wójt Gminy – każda sala ma takie problemy, sprawdzimy ze skarbnik czy mamy takie środki i 
wtedy odpowiemy.  

Przewodnicząca Rady – w najbliższym czasie udzielimy odpowiedzi.   

Sołtys Stanisław Latek – chciałbym powiedzieć w swoim imieniu, że my tych wszystkich 
papierów nie czytamy, to jest dla radnych. Sołtys pilnuje swojej wioski i te dokumenty są dla 
nas bezużyteczne.  

Wójt Gminy – panie sołtysie to był mój pomysł, prosiłem obsługę żeby tak robili. Ubolewam 
nad tym, bo niektóre samorządy poszły dalej, żeby wyposażyć w sprzęt informatyczny 
każdego radnego  i wysyłać  drogą mailową. Wiemy ile idzie papieru nie tylko na sesję, ale 
również w pracy bieżącej. Stać będzie gminę kupić za 35.000,00 zł laptopy i wysyłać to drogą 
elektroniczną. Ja ten temat zgłaszałem w tamtej kadencji.   

Skarbnik Gminy – ja przygotowałam prognozę finansową i czy ktoś to czyta, czy dać spokój z 
tym? Tylko uchwałę i objaśnienia do uchwały. 

Radny Piotr Kiryluk  – ja mam propozycję, żeby dla sołtysów wysyłać bez żadnych tabelek 
tylko objaśnienia. Dla nas też nie jest potrzebna WPF, jeżeli chodzi o uchwałę, o zmiany w 
budżecie to chciałbym, żeby były zadania inwestycyjne oraz objaśnienia, tabelek może nie 
być.  

Skarbnik Gminy – czyli uchwały, objaśnienia, załącznik majątkowy, załącznik plan dochodów, 
załącznik plan wydatków i to wszystko.  

Radny Piotr Kiryluk  – w ubiegłym roku Rada wnioskowała o dofinansowanie, czy stypendium 
dla sportowca, czy jakieś wsparcie było? 

Wójt Gminy – zgodnie ze statutem, regulaminem ustalonym przez Radę w poprzedniej 
kadencji wypłaciliśmy za 2017, 2018 rok. Pani powinna do końca września przynieść wyniki 
sportowe tak, żeby objąć kolejny rok.  

Sołtys wsi Kiełbaski – kiedy jest przewidywana naprawa dróg gminnych? 

Wójt Gminy – jeżeli wyniki będą dobre, remontowaliśmy Kobylany i Koszelówkę, 
remontowaliśmy drogę pod lasem dla zakładów Kredowych. Jeżeli uporamy się z wodą, to po 
niedzieli wyślę ekipę, żeby łatać te dziury masą asfaltową. 

Radny Piotr Kiryluk – chciałbym zgłosić Zalesie i Dubicze.  



Wójt Gminy – będą jechać sukcesywnie Zalesie, Dubicze, Kazimierzów. Tam już są znaczne 
ubytki. Najwięcej dróg do łatania było w Kobylanach. Tam zostanie sprawa w Kobylanach, co 
zrobić z drogą przez wieś,  bo tam jest dużo ubytków, łatanie masą suchą to mija się z celem, 
bo trudno zrównać masą te ubytki. Zobaczymy co będzie można zrobić i na co pozwolą 
finanse.   

Skarbnik Gminy – odnośnie stypendysty, otrzymał on stypendium w wysokości 700,00 zł. 
Jeżeli chodzi o rok bieżący to otrzymał stypendium w wysokości 900,00 zł miesięcznie przez 
cały rok kalendarzowy.   

Sołtys wsi Kiełbaski - kiedy pobocza dróg powiatowych będą koszone? 

Radna Powiatu Łosickiego Urszula Daniluk – zgłoszę wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych.   

Przewodnicząca Rady – jeszcze bardzo bym prosiła o wypełnienie ubytków właśnie w tych 
drogach powiatowych.  

Wójt Gminy – będę rozmawiał z dyrektorem powiatu to przytoczę. Będąc na sesji powiatu był 
wniosek o zakup kosiarki do trawy, jeżeli kupili to będą kosić własnym sprzętem.  

Przewodnicząca Rady – wpłynęło pismo do Rady Gminy, ponieważ Wójt Gminy zwracał się o 
użyczenie działki zajętego pasa drogowego przez Gminę przez Pana Trojana 

Wójt Gminy – każdy Radny otrzymał pismo. Trzeba kupić kontener dla Pana Trojana 
Zwróciliśmy się do Powiatu Łosickiego o użyczenie Gminie ternu pasa drogowego, czy działki 
na której własnością jest Powiat i na tej działce rodzice  Pana Trojana mieli swoje budynki 
mieszkalne, które spłonęły. Chciałbym postawić tam kontener, doprowadzę  prąd, kanalizacją 
ściekową i wodną.  

Przewodnicząca Rady odczytała pismo Powiatu Łosickiego w sprawie wydzierżawienia działki 
nr 501/8 położonej w Nowej Kornicy na potrzeby mieszkaniowe klientów pomocy społecznej.  

Pismo stanowi załącznik do protokołu.    

Wójt Gminy – mówiłem Panu, żeby zgłosił się do Powiatu, niestety przez osiem lat nie dało się 
tego zrobić, nawet prawnie patrząc należy się udział w tej działce poprzez zasiedzenie. Na 
ostatniej komisji była dyskusja odnośnie tematu wody i były pytania. Koszt informatyzacji 
całego systemu wodnego  i ściekowego to jest 33.000,00 zł brutto. Jest to jednorazowy 
wydatek. Koszt wymiany wodomierzy w zależności od jakiej wersji byśmy rozpoczęli,  
wodomierze plus nakładka, tego programu Wodnik, który byśmy zakupili, on rozliczałby wodę 
i ścieki w 100%, a jednocześnie z tymi modułami, zdalne odczytywanie dla osoby, która 
jeździłaby w teren. Wymiana wodomierzy jednostrumieniowych elektrostatycznych mamy ich 
1150, to koszt 146.000,00 zł, wodomierz elektrostatyczny cena netto to 127.000,00 zł. Gmina 
ma w tej chwili zarejestrowanych 1150 wodomierzy. Zwykłe wodomierze kosztują w granicach 
60,00 zł. Uważam, że trzeba pójść i sukcesywnie wymieniać za te 127 w wodomierze 
elektrostatyczne i będą zabezpieczały i przed magnetycznymi oporami. Zobowiążę 
pracowników, aby w kolejnych dwóch miesiącach zawrzeć umowę i ruszyć z tym programem, 
bo środki mamy już zabezpieczone. Jeżeli zabraknie środków to zwrócę się do Rady o 
dołożenie na to działanie. 

Radny Piotr Pieczyński opuścił obrady sesji. 



Radny Ignacy Janczuk – chciałbym odnieść się do dwóch spraw. Pierwsza sprawa to pismo 
od Koła Gospodyń, które zwróciły się o remont chłodni. Ja bardzo bym prosił, aby zadzwonić 
jeszcze dzisiaj i żeby wyremontować, bo chłodnie są potrzebne latem, a taka suma jak 700,00 
zł powinna się znaleźć. Druga sprawa, to chciałbym odnieść się do początku sesji. Nie wiem 
dlaczego już na kilku sesjach poruszany jest temat remontu kościołów, ani Gmina, ani Pan 
Wójt nie jest stroną w tej sprawie. Pan Wójt prowadzi tą sprawę prywatnie. Zwracam się do 
Pani Przewodniczącej, proszę na najbliższą sesję, żeby zaprosić księży i pana prezesa banku 
w kwestii wyjaśnienia tych oszczerstw.  

Radny Maciej Golwiej – na jakim etapie jest przygotowanie studium przestrzennego gminy, to 
jedno pytanie, a drugie pytanie  były dwie awarie na pompy w Kornicy i w Walimie, nie było 
wody i tam jest kilku hodowców bydła, dobrze że dało to się szybko usunąć, ale w przypadku 
gdyby to trwało dłużej, czy gmina ma jakieś awaryjne wyjście, żeby tą wodę dostarczyć.  

Wójt Gminy – odnośnie Pana Janczuka stwierdzeń, proszę nie wprowadzać w błąd, ponieważ 
gmina jest partnerem rozliczania kościołów. Jest przegłosowana uchwała, że gmina wchodzi 
jako partner do tego projektu.  W tym programie są umowy, porozumienia, ja nic nie robiłem 
poza zapisami wynikającymi z uchwały. Gmina była uczestnikiem miękkim, czyli wnosiła tylko 
doświadczenie i wiedzę. Jeżeli chodzi o Dubicze, to są wydatki tak jak wszystkie i tak jak 
pomagam innym świetlicom, tej też postaram się pomóc. Studium - pracownicy wysłali 
zawiadomienie i zamówili mapę docelową. Każdy mieszkaniec już w tej chwili  może zgłaszać 
wnioski do studium. Kolejna rzecz brak wody, to jest pokłosie, to co jest awaria wody, przez te 
dwa dni przy awarii jednej pompy, jedna chodziła cały czas i wytrzymała. Zostało to 
naprawione, system informatyczny został wznowiony do tej nowej pompy i mam informacje od 
pracowników, że pracują dwie pompy. I jeżeli nie będzie awarii w godzinach do 18:00 woda 
będzie szła pod dostatkiem, ale od 19:00 do 22:00 może być spadek ciśnienia, bo w tym czasie 
jest duży rozbiór wody.  

Radny Piotr Kiryluk – odnośnie studium, ja prosiłem żeby Gmina przygotowała stosowne 
ogłoszenia, żeby umieścić na tablicy ogłoszeń, że będziemy coś takiego robili. 

Wójt Gminy – po to jest Rada, po to są sołtysi, można już przynosić.  

Radny Maciej Golwiej – żeby pomóc hodowcom bydła, żeby wodę dostarczyć, czy mają 
szukać pomocy gdzieś indziej, czy w gminie?  

Wójt Gminy – jeżeli wody brakowałoby, czy do mnie, czy pracowników będę mógł 
zadysponować samochody strażackie, żeby zawieść na podwórko.  

Radny Ignacy Janczuk – prosiłbym, aby gmina zamówiła trzy tabliczki z napisem: zakaz 
wyrzucania śmieci. Ja je sam ustawię, ponieważ są u nas takie miejsca są gdzie wyrzucają 
śmieci.                       

Wójt Gminy – czy to są tereny gminne? Proszę wskazać numer posesji i umieszczę to, jeżeli 
to będą tereny należące do gminy. 

Radny Mateusz Leszczyński – co z firmą COST CUTRES, jaki jest tego wynik. Drugie pytanie 
co ze sprawą Pana Łukasza? 

Wójt Gminy – odpisywałem, że nie będę płacił, nie mam kolejnych pism żądających spłaty. Ze 
sprawą Pana Łukasza to w tym roku z Panią Mecenas nadamy bieg urzędowy. Poruszałem 
temat na Radzie i na Komisji, w tej chwili jestem po kolejnych rozmowach z Warszawą i z 



Siedleckim ZUO i Pani Mecenas prosiła, abym przedstawił w formie listu intencyjnego jak 
widzę wspólnie zagospodarować nasz teren objęty składowiskiem, który jest z nakazu 
marszałka zgłoszony do rekultywacji. Poprosiłem  pracowników, żeby przygotowali pismo. 
ZUO Siedleckie byłoby zainteresowane, żeby wejść w to działanie. Oni w ramach tego 
programu jako podmiot mający do czynienia z gospodarką odpadami, podjął się rekultywacji 
składowiska, wykorzystując do tego celu odpady, które można składować. Zrekultywowane 
byłoby poprzez wykorzystanie odpadów, które są na rynku, a jednocześnie są dopuszczone 
do rekultywacji. My byśmy nie ponosili kosztów rekultywacji tylko oni by to zrobili. Zwracam się 
do Radnych o opinię, czy mogę wysłać list intencyjny, który zaproponuje tej firmie ZUO 
Siedleckie, ono będzie przez wiele lat, bo właścicielami jest miasto i kilka gmin i żeby wnieść 
na ich majątek nasze składowisko w formie aportu, podniesienia kapitału lub sprzedaży. 
Składowisko wykonane było 1996 roku i pierwsze zapisy w ewidencji środków trwałych w  2000 
roku, wartość wypiska w 2000 r. była 1.020.000,00 zł. Ja wystąpiłbym z listem intencyjnym, 
zaproponował, zaznaczył, ale ostateczna decyzja należy do Rady czy wejście w układ, 
sprzedaż czy wniesienie w formie aportu, to będzie po podjęciu ostatecznej uchwały Rady 
Gminy o sposobie zagospodarowania. Bo jeżeli tego nie zrobimy w ten sposób, to czeka nas 
kolejny wydatek, bo na dzień dzisiejszy nie ma środków, czy dają 100% dotacji na 
rekultywacje, możemy wziąć pożyczkę niskooprocentowaną, jeżeli to zrobimy to wówczas 
możemy ubiegać się przez Wojewódzki Fundusz o umorzenie części pożyczki, czyli ok. 20-
30%. Samo opracowanie planu to jest 12.000,00 zł. Koszt, który będziemy musieli ponieść, bo 
Warszawa dokonała czynności, wyłoniła wykonawcę i podpisze umowę z tym podmiotem, i 
ten podmiot w najbliższych trzech miesiącach dokona tych wszystkich opracowań. My 
otrzymamy notę i zapłacimy, a marszałek wtedy wyda decyzje o zamknięciu. Jest to proces, 
który trwa od trzech lat, jest to w tej chwili działanie Marszałka. Koszt u nas może być większy, 
ponieważ nasze składowisko jest wypełnione w kilku, czy kilkudziesięciu procentach. My 
mamy do zasypania nieckę w wysokości ponad 2,80 m. Dziękuję i proszę o przegłosowanie w 
formie tylko opinii czy wójt może się zwrócić do ZOU w Siedlcach z wnioskiem o ewentualnie 
dalsze rozmowy i wejście w współpracę na zasadzie sprzedaży lub aportu.   

Radny Piotr Kiryluk – to jest poza porządkiem obrad, trzeba było wcześniej powiedzieć. Pomysł 
nie jest może zły, ale skąd mamy gwarancję, że ta firma nie przywiezie nam jakiegoś świństwa. 
Tego nie możemy sprzedać. Bo nigdy nie będziemy wiedzieli co nam przywożą. Może warto 
to też rozważyć i połączyć to z PSZOK. 

Wójt Gminy – tam było zgłaszane. Nie mogą być dwa różne obiekty o takim działaniu 
połączone w jednym miejscu.  

Radny Piotr Kiryluk – my tam mamy dwie działki. 

Wójt Gminy – na jednej działce są dwie kwatery. Jedna kwatera jest czynna, druga jest w 
trakcie przygotowania. Ja złożę taki list intencyjny, uzupełnię że poinformowałem na sesji, ale 
nie uzyskałem odpowiedzi, żeby tego tematu nie przerywać, jeżeli macie Państwo inną 
propozycję to proszę bardzo, bo nie chcę słuchać, że przez osiem lat z tym tematem nic nie 
zrobił.    

Przewodnicząca Rady – jesteśmy do tego zobowiązani przez Urząd Marszałkowski w 
Warszawie, więc musimy podjąć decyzję odnośnie składowiska odpadów. 

Radny Ignacy Janczuk – warto byłoby zaprosić tych ludzi, bo byśmy mieli do nich pytania. 

Punkt 14. Zamknięcie obrad sesji.  



Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 15:00 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 
zamknęła XIV sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

 
Protokołowała        Przewodniczyła 
 
Marzena Gromysz         Zofia Szpura  
 

 
                    


