
PROTOKÓŁ Nr XV/2019 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gmina Stara Kornica 

odbytej w dniu 15 lipca  2019 r. 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI: 
 
Data rozpoczęcia:   15.07.2019 r. 

Godzina rozpoczęcia:   8:30 

Godzina zakończenia:            10:10 

Miejsce:    sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica 

Przewodniczący obrad: Zofia Szpura - Przewodnicząca Rady Gminy Stara 

Kornica 

Liczba Radnych:   15 

Liczba obecnych Radnych:  12 

Nieobecni Radni :    Chraszcz Maciej 

      Gawłowski Krzysztof 

      Janczuk Ignacy   

 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Kazimierz Hawryluk - Wójt Gminy Stara Kornica 

2. Skarbnik Gminy – Małgorzata Patralska  

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura otworzyła XV nadzwyczajną 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. 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie: 



1) uchylenia uchwały Nr XIV/73/2019 r. Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 czerwca 
2019 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości projektów karty inwentaryzacyjnej i 
spisu inwentaryzacyjnego przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu, 

2) uchylenia uchwały Nr XIV/76/2019 r. Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 czerwca 
2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na 
realizację zadania pn.: „Rozwój autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu 
Łosickiego”, 

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania pn.: 
„Wdrożenie programu pilotażowego w zakresie rozwoju autobusowej komunikacji 
zbiorowej Powiatu Łosickiego”, 

4) udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Razem” w 
Kobylanach, 

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

6) zmian w budżecie gminy na rok 2019, 
7) wyrażenie zgody na przystąpienie przez Gminę Stara Kornica do projektu pn.: „e-

Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia i Stara 
Kornica”. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 
 

 
Radny Piotr Kiryluk – proponuję dodanie punktu: Sprawozdanie wójta z podjętych działań w 
celu poprawy jakości wody na SUW w Wólce Nosowskiej.  
  
Przewodnicząca Rady – czyli porządek obrad się zmieni: 
 

6. Sprawozdanie wójta z podjętych działań w celu poprawy jakości wody na SUW w 
Wólce Nosowskiej, 

      7. Zamknięcie obrad sesji. 
 
Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji. 
 
Przewodnicząca Rady – czy ktoś z radnych wnosi uwagi do protokołu? 
 
Radni nie wnieśli uwag.  
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 12 radnych biorących udział w głosowaniu 12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół z XIV sesji.  
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.  
 
 Punkt 5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 

1) uchylenia uchwały Nr XIV/73/2019 r. Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 czerwca 
2019 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości projektów karty inwentaryzacyjnej i 
spisu inwentaryzacyjnego przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr XV/77/2019 Rady Gminy Stara Kornica 
z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/73/2019 r. Rady Gminy Stara 
Kornica 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 12 radnych biorących udział w głosowaniu: 12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/77/2019 Rady Gminy Stara Kornica z 
dnia 15 lipca 2019r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/73/2019 r. Rady Gminy Stara Kornica 
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.  
  

2) uchylenia uchwały Nr XIV/76/2019 r. Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 czerwca 
2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na 
realizację zadania pn.: „Rozwój autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu 
Łosickiego” 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr XV/78/2019 Rady Gminy Stara Kornica 
z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/76/2019 r. Rady Gminy Stara 
Kornica z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Łosickiemu na realizację zadania 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 12 radnych biorących udział w głosowaniu: 12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/78/2019 Rady Gminy Stara Kornica z 
dnia 15 lipca 2019r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/76/2019 r. Rady Gminy Stara Kornica 
z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na 
realizację zadania pn.: „Rozwój autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego”. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
 

3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania pn.: 
„Wdrożenie programu pilotażowego w zakresie rozwoju autobusowej 
komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego” 

 
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr XV/79/2019 Rady Gminy Stara Kornica 
z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na 
realizację zadania pn.: „Wdrożenie programu pilotażowego w zakresie rozwoju 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 12 radnych biorących udział w głosowaniu: 12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/79/2019 Rady Gminy Stara Kornica z 
dnia 15 lipca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na 



realizację zadania pn.: „Wdrożenie programu pilotażowego w zakresie rozwoju autobusowej 
komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego”. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
 

4) udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Razem” w 
Kobylanach 

 
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr XV/80/2019 Rady Gminy Stara Kornica 
z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Kulturalno – 
Oświatowego „Razem” w Kobylanach. 
 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
Radny Piotr Kiryluk – to jest to samo, czy to jest nowa kwota? 
 
Wójt Gminy – była podobna uchwała. To było w roku ubiegłym, też było 50.000,00 zł, które 
zostały spłacone w pierwszym kwartale tego roku. Wnioskowaliśmy o taką pożyczkę dla 
Stowarzyszenia w Kobylanach, bo też realizują miękki projekt i potrzebne są środki na 
rozliczenie finansowe w toku działania. Po rozmowach z jednostką nadrzędną ustaliliśmy w 
jakiej formie to ma być i dzisiaj na sesji nadzwyczajnej jest ta uchwała. Dotyczy ona też 
50.000,00 zł tak jak Pani Przewodnicząca czytała. Pożyczka będzie rozliczona poprzez  zwrot 
subwencji, z tym że zwrot finansowy nastąpi w pierwszym kwartale 2020 r., ponieważ z 
zapisów umowy wynika, że projekt ma być rozliczony do końca października, to zakładamy, 
że jednostka sprawdzi w pierwszym kwartale 2020r.   
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 12 radnych biorących udział w głosowaniu: 12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/80/2019 Rady Gminy Stara Kornica z 
dnia 15 lipca 2019r. w sprawie udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Kulturalno – 
Oświatowego „Razem” w Kobylanach. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
 

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

 
Skarbnik Gminy – zmiany w zakresie dochodów Gminy Stara Kornica związane są z 
podpisaniem umów. Jedną z nich jest umowa w sprawie wysokości i celu przekazywania w 
2019r. środków z Solidarnościowego Funduszy Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 
dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, „Usługi opiekuńczej dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 i zawarta w dniu 
5 czerwca bieżącego roku. To jest fundusz nowy, powstał z podziału Funduszu Pracy, został 
wyodrębniony, na to jest ustawa. Środki z tego funduszu wracają do gmin na wsparcie usług 
opiekuńczych. Otrzymaliśmy 16.590,00 zł. One mają przełożenie w dochodach i w wydatkach 
budżetu gminy. Podpisane zostały cztery umowy z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Aktywizacji Sołectw i otrzymaliśmy po 10.000,00 zł na każde sołectwo, na modernizację 
świetlicy wiejskiej w Kobylanach, budowa chodnika w miejscowości Wygnanki oraz budowa 
ogrodzenia w Wyrzykach i jeszcze na remont świetlicy wiejskiej w Wólce Nosowskiej.   
Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w 
Szpakach – 14.000,00 zł i to stanowi 80% wartości tego zadania, a 20% trzeba dołożyć z 
środków własnych. Dostaliśmy 14.000,00 zł na to zadanie, a do wydatku mamy 17.500, 00 zł.  
Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 
i w domu”. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 zwiększono wydatki o kwotę 



30.000,00zł na zakup energii elektrycznej. Następnie w dziale 600 – Transport i łączność,  
rozdział 60004 nastąpiło przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na 
udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu. W dziele 750 zwiększono wydatki o 
kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych, ponieważ brakuje tam środków. 
Zmniejszono wydatki o kwotę 14.411,17 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a 
zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na remont samochodu Ford. Zmniejszono 
środki na remont samochodu Peugeot, ponieważ nie możemy remontować  żadnych innych 
pojazdów jak wozy bojowe. Dział 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków o 
kwotę 10.800,00 zł – dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 5.300,00 zł i zakup usług 
remontowych o kwotę 5.500,00 zł. Zwiększono plan wydatków na szkolenie pracowników 
niebędących członkami korpusu służb cywilnych o kwotę 500,00 zł oraz zakup usług 
zdrowotnych  o kwotę 300,00 zł, na nagrody konkursowe o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększono 
wydatki z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – 
Aktywna tablica – kwota 17.500,00 zł. Dział  852 – Pomoc społeczna – zmniejszono plan 
wydatków o kwotę 20.000,00 zł – zakup usług pozostałych. Dodatki mieszkaniowe – 
zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł – świadczenia społeczne. Ośrodki pomocy 
społecznej – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł – krajowe podróże służbowe. 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększono plan wydatków o kwotę 
22.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia 
społeczne. Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększono plan wydatków o kwotę 19.470,00 zł. 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Solidarnościowy Fundusz 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – zwiększono plan wydatków o kwotę 16.590,00 zł, z 
przeznaczeniem na świadczenia usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 
75 roku życia.  Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka 
odpadami komunalnymi – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.386,00 zł – dodatkowe 
wynagrodzenie roczne. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i 
ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększono na remont świetlicy w Wólce Nosowskiej.  
Zmiany w planie wydatków majątkowych: dział 600 – transport i łączność- drogi publiczne 
gminne – przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w miejscowości Wygnanki 
o długości około 600 mb – zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Dział 921 – 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 
zwiększa się plan wydatków na zadania: modernizacja świetlicy wiejskiej w Kobylanach oraz 
budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wyrzykach. Przychody budżetu gminy wynoszą 
2.508.597,71 zł. 
 
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr XV/81/2019 Rady Gminy Stara Kornica 
z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara 
Kornica na lata 2019 – 2022.  
 
Uchwała wraz z  uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.   
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 12 radnych biorących udział w głosowaniu: 12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/81/2019 Rady Gminy Stara Kornica w 
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019 – 2022. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.  
 

6) zmian w budżecie gminy na rok 2019 
 
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr XV/82/2019 Rady Gminy Stara Kornica 
z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. 



 
Uchwała wraz z  uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.   
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 12 radnych biorących udział w głosowaniu: 12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/82/2019 Rady Gminy Stara Kornica w 
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.  
 
 

7) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Stara Kornica do projektu pn.: 
„e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia i Stara 
Kornica” 

 
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały Nr XV/83/2019 Rady Gminy Stara Kornica 
z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Stara Kornica 
do projektu pn.: „e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia i 
Stara Kornica”. 
 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.   
 
Radny Mateusz Leszczyński – w jakiej kwocie będą zabezpieczone środki na ten projekt? 
 
Wójt Gminy – pojawia się możliwość po raz kolejny pozyskania środków na informatyzację 
Urzędu, a jednocześnie maksymalne rozszerzenie świadczenia usług dla mieszkańców 
poprzez pobieranie stosownych zaświadczeń, wpływów, formularzy w formie elektronicznej i 
składanie tego w formie elektronicznej. Jest to wniosek robiony w partnerstwie. Wartość 
projektu to jest 1.500.000,00 zł, dotacja 80%, wkład własny 20%. Na dzień dzisiejszy 
potrzebna jest uchwała o wyrażeniu zgody na przystąpienie do tego działania. Jeżeli wartość 
projektu wynosi 1.500.000,00 zł, z tego 20% wkładu własnego, to jest 300.000,00 zł, wiedząc 
że w projekcie uczestniczą cztery gminy, to podzielone przez cztery, czyli będzie niecałe 
100.000,00 zł. My na razie składamy wniosek i jeżeli przeszedłby to realizacja nastąpi w 2020 
lub 2021 roku. Uważam, że gmina powinna przystąpić i to nie ogranicza naszego budżetu w 
tym roku. To będzie program, w którym będzie uwzględniona ankieta, badania, 
powiadamianie, czy nawet powiadamianie drogą mailową poprzez działania tego programu 
jeżeli chodzi w przerwie w dostawie wody, brak światła czy inne zdarzenia na terenie gminy.  
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 
obecności 12 radnych biorących udział w głosowaniu: 12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,           
0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/83/2019 Rady Gminy Stara Kornica         
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Stara Kornica do projektu pn.:         
„e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia i Stara Kornica”. 
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.  
 
Punkt 6. Sprawozdanie Wójta Gminy w sprawie podjętych działań naprawczych na SUW 
Wólka Nosowska.  
 



Wójt Gminy – borykamy się z tym już od miesiąca i koszty z tym związane idą w setki tysięcy 
złotych. Ostatnie działania jakie podjęliśmy, to czyszczenie zbiorników na ujęciu wody Wólka 
Nosowska. Było to robione w ubiegłym tygodniu. Zgodnie z ustaleniami firmy, zapisami: 
wyłączyć z eksploatacji, spuścić wodę z komory nr 1 zbiornika retencyjnego, oczyścić komorę 
nr 1 zbiornika retencyjnego, wlać do komory nr 1 zbiornika retencyjnego 10 l podchlorynu sodu, 
uruchomić chlorowanie odcinka rurociągu wody po filtrach do komory zbiornika retencyjnego 
z jednoczesnym podawaniem wody do komory nr 1. Komora nr 2 zbiornika retencyjnego musi 
być odcięta od zasilania w wodę w okresie chlorowania odcinka rurociągu na trasie SUW 
komora nr 1. Zamykaliśmy zbiornik, taka jest możliwość techniczna, dawaliśmy mieszkańcom 
wodę ze zbiornika nr 2. Po napełnieniu wodą komory nr 1 należy wyłączyć chlorowanie odcinka 
wodociągu na trasie SUW komora nr 1, odstawić zbiornik komory nr 1 na minimum 12 godzin 
celem dezynfekcji. Po 12 godzinach spuścić wodę z komory nr 1 do kanalizacji, opróżnić 
zbiornik. Po opróżnieniu zbiornika napełnić komorę nr 1 wodą uzdatnioną bez dawkowania 
podchlorynu. Woda w studni po przejściu filtracji jest czysta od bakterii. Woda w studni badana 
była dwa razy i ostatnie badanie potwierdziło, iż woda nie ma żadnych bakterii, jak też bakterie 
nie występują na filtracji wewnątrz budynku. Poszło kolejne czyszczenie, płukanie zbiorników. 
Po napełnieniu komory nr 1 wodę uzdatnioną włączyć do eksploatacji, wyłączyć komorę nr 2 
zbiornika retencyjnego z eksploatacji. Wólka Nosowska ma dwa zbiorniki wody naziemne.   
Powtórzyć punkty od 1 do 9  dla zbiornika retencyjnego nr 2.  To zostało zrobione pod moim 
nadzorem i z pomocą Radnego Marka.  W tej chwili poddane będzie kolejnemu badaniu przez 
dwa niezależne laboratoria, które przyjadą, pobiorą wodę i poddadzą badaniu. Myślę, że pod 
koniec tygodnia dostanę po raz dziewiąty wyniki badania. Badania były planowane 29 maja i 
27 maja, otrzymałem informację SUW Wólka Nosowska bakterie coli 4, enterokoki 7, 
mikroorganizmy 220. Badanie numer sześć na SUW-ie w Wólce Nosowskiej: 18 coli, 
enterokoki 1, mikroorganizmy 300. 3 czerwca badanie było też w Koszelówce: 0 coli, 
enterokoki 0, escherichia coli 0, 162 mikroorganizmów i w Kazimierzowie: 0 coli, enterokoki 0 
i 300 mikroorganizmy. 6 czerwca SUW Wólka Nosowska: 0 coli, 0 enterokoki, 0 escherichia 
coli, mikroorganizmy w normie. Koszelówka 6 czerwca: 7 coli, 4 enterokoki, mikroorganizmy 
421. Kazimierzów: 11 coli, enterokoki 0, escherichia coli 0, 600 mikroorganizmów. Badanie z 
10 czerwca: 3 bakterie coli na SUW-ie w Wólce, 0 enterokoki, 0 escherichia coli i 
mikroorganizmy 100, w Koszelówce bakterii coli nie ma, enterokoki brak, escherichia coli nie 
ma i mikroorganizmy 800, Kazimierzów bakterie coli brak, enterokoki brak, escherichia coli 
brak, mikroorganizmy 1. Badanie studni 10 czerwca numer 1:  bakterie coli 0, enterokoki 0, 
escherichia coli 0, mikroorganizmy 173, studnia numer 2; bakterie coli 0, enterokoki 0, 
escherichia coli 0, mikroorganizmy 2. 17 czerwca SUW: bakterie coli 4, enterokoki 0, 
escherichia coli 0, mikroorganizmy 400, Koszelówka: bakterie coli 2, enterokoki 2, 
mikroorganizmy 1000, Kazimierzów: bakterie coli 3, enterokoki 0, escherichia coli 0, 
mikroorganizmy 1000. 24 czerwca SUW Wólka Nosowska: bakterie coli 0, enterokoki brak, 
escherichia coli brak, mikroorganizmy 800, 17 czerwca Koszelówka: bakterie coli 3, enterokoki 
brak, escherichia coli brak, mikroorganizmy 5000, Kazimierzów: bakterie coli brak, enterokoki 
brak, escherichia coli brak, mikroorganizmy 2500. 1 lipca SUW: bakterie coli 5, enterokoki 
brak, escherichia coli brak, mikroorganizmy 74, Koszelówka: bakterie coli 6, enterokoki brak, 
escherichia coli brak, mikroorganizmy 56, Kazimierzów: bakterie coli 0, enterokoki 0, 
escherichia coli 0, mikroorganizmy 800. 4 lipca studnia numer 1 w Wólce: bakterie coli 0, 
enterokoki 0, escherichia coli 0, mikroorganizmy nie stwierdzono przekroczenia, studnia nr 2 
w Wólce: bakterie coli 0, enterokoki 0, escherichia coli 0, norma mikroorganizmów nie 
przekroczona. Urządzenia filtrujące w Wólce: bakterie coli 0, enterokoki 0, escherichia coli 0, 
mikroorganizmy 554, następne urządzenie filtrujące: bakterie coli 0, enterokoki 0, escherichia 
coli 0, mikroorganizmy 30. Zbiornik numer 1 w Wólce: bakterie coli 4, enterokoki 1, escherichia 
coli 0, mikroorganizmy 280. Drugi zbiornik w Wólce: bakterie coli 8, enterokoki 0, escherichia 
coli 0, mikroorganizmy 291. Równoległe badanie innej firmy to wynik jest taki 1 lipca SUW 
Wólka Nosowska: bakterie coli 0, enterokoki 0, escherichia coli 0, Koszelówka: bakterie coli 0, 
enterokoki 0, escherichia coli 0. Kazimierzów brany był w dwóch miejscach i  w jednym: 
bakterie coli 3, enterokoki 0, escherichia coli 0, drugie miejsce: bakterie coli 0, enterokoki 0, 
escherichia coli 0. Takie były ostatnie wyniki i poszła dezynfekcja. Pani Szydłowska odmówiła 



dwa razy pobrania próbek wody w swoim domu, żeby uwiarygodnić było brane w dwóch 
miejscach, ale nie u Pani Szydłowskiej. 
 
Radny Piotr Kiryluk – na ostatniej sesji oświadczył pan, że weźmie firmę zewnętrzną do 
dezynfekcji stacji, dlaczego pan tego nie uczynił i kolejne pytanie to co pan czytał, to są 
zalecenia sanepidu?  
 
Wójt Gminy – tak to są zalecenia firmy i ja deklarowałem, że taka firma będzie. Był 
przedstawiciel firmy, który na co dzień projektuje, uczestniczy w różnych tematach związanych 
z wodociągami, z kanalizacją. Po tysiącach telefonów, rozmów w tym temacie i wszyscy 
zachodzą w głowę, że nigdy się nie spotkali z podobnym przypadkiem, żeby na przestrzeni 5 
tygodni taka była sytuacja. Robiliśmy dezynfekcję ujęcia, sieci. Najpierw zrobiliśmy to w 
sposób tradycyjny. Postaram się zrobić proces weryfikacji sytemu wodno-kanalizacyjnego i to 
będzie wiązało się i z brakami wody i innymi.  
  
Radny Piotr Kiryluk – czy jak pan rozmawiał z osobami o dezynfekcji to mówił pan, że nasz 
wodociąg nie był płukany 20 lat? 
 
Wójt Gminy – tak.  
 
Radny Piotr Kiryluk – wiem, że WOD –KAN  z Białej raz w roku, a czasami dwa razy płuka 
wodociągi. Uważam, że należałoby taką firmę wynająć, bo oni płukają wodociąg ze sprężonym 
powietrzem.  
 
Wójt Gminy – mam kompleksowy projekt budowy i modernizacji SUW Wólka Nosowska. Nie 
ma w tym projekcie budowy nowych wodociągów o długości 30 km. Jest wprowadzone w 
kosztorysie 300.000,00 zł na kompleksowe pełne płukanie, które będzie polegało na 
oczyszczeniu wszystkich rur na których jest osad.  
 
Radny Piotr Kiryluk – ja chciałbym, żeby te urządzenia które będą tam zainstalowane były 
wydajniejsze, nowocześniejsze i żeby wydajność ich była wystarczająca. Martwię się tylko o 
to żeby nie było zamienionych starych urządzeń na nowe o tej samej wydajności.  
 
Wójt Gminy – Rada powinna wspierać, doradzać i składam wniosek formalny, ponieważ ma 
pan wiedzę i wykształcenie, podsunie pan propozycje, według pana długości wodociągu, ilości 
odbiorców, jaka powinna być wydajność tych urządzeń, my to weźmiemy pod uwagę.  
 
Radny Piotr Kiryluk – prosiłbym, żeby przyniósł pan projekt, bo ja go nie widziałem.  
 
Wójt Gminy – powoła pan sobie zespół, przygotuje pan założenia techniczne do modernizacji  
i my to porównamy.  
 
Radny Piotr Kiryluk – prosiliśmy pana, żeby na stronie gminy były udostępniane informacje na 
temat tego co się dzieje na stacji, na temat badań wody i  jak do tej pory nie ma żadnych 
informacji.  
 
Wójt Gminy – dalej obowiązuje decyzja sanepidu z 27 maja, że woda jest skażona i można ją 
spożywać po przegotowaniu. Informacje, które tu przeczytałem, jest to ciąg zdarzeń które co 
tydzień się dzieją i ja je udostępnię jak już zakończę proces usuwania tej bakterii.   
 



Radny Mateusz Leszczyński – kiedy woda będzie przydatna do spożycia? 
 
Wójt Gminy – żeby poszedł komunikat, że woda jest wolna od bakterii to musi być 0 coli, 0 
enterokoków. Jeżeli robię badania, to pracownicy następnego dnia podają publicznie, tak jak 
jest to możliwe, że wodę można już spożywać, woda jest wolna od bakterii.    
 
Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo z dnia 19 czerwca 2019 r. Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wydział Gospodarki 
Odpadami. 
 
Pismo stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady przedstawiła stanowisko z dnia 3 lipca 2019 r. Rady Gminy Wieliszew 
odnośnie sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami w Gminie Wieliszew.  
 
Stanowisko stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady przedstawiła postanowienie z dnia 8 lipca 2019 r.  Państwowych Wód 
Polskich, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie projektu 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Kornica. 
 
Postanowienie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady – regulamin zostanie jeszcze raz poprawiony i przedstawiony Radzie 
do zaopiniowania i odesłany do Wód Polskich. 
 
Radny Piotr Kiryluk – na ostatniej sesji Radny Ignacy Janczuk prosił, żeby zaprosić prezesa 
banku i księży, żeby każdy mógł się wypowiedzieć. Prosiłbym, żeby na zwyczajną sesje Pani 
Przewodnicząca tego dopilnowała i żeby te osoby były.  
 
Radny Maciej Golwiej - jak się wyjeżdża z Walima to krzaki zasłaniają widoczność na drogę i 
jest tam niebezpiecznie.  
 
Wójt Gminy – zgłaszane było i będę po raz kolejny zgłaszał. W tej chwili grupa ma wolne to 
wyślę, żeby dokonała przycinki. Uważam, że na ten moment priorytetem jest SUW Wólka 
Nosowska i mam nadzieją, że ten tydzień zamknie te problemy i weźmiemy się za sprawy 
bieżące czyli wnioski, projekty, bo to wszystko czeka.  
 
Radny Mateusz Jóźwiuk – kiedy będzie szacowanie strat suszowych?  
 
Wójt Gminy – podjąłem decyzje dwa tygodnie temu, nie było komunikatu z Warszawy. 
Wysłałem oświadczenie, że mając podstawy ogłosiłem nabór wniosków. Po skończonej sesji  
spotkam się z pracownikami i ustalę jak szybko komisja będzie mogła pójść w teren.  
 
Radny Piotr Pieczyński – dochodzą do mnie głosy w sprawie odpadów  komunalnych, że jest 
niedogodność, bo wszystko jest robione komputerowo i są prośby, aby zrobić to papierowo, 
bo nie wszyscy mają dojście do komputera, żeby te płatności, czy zaleganie z płatnościami 
było w formie papierowej.  
 
Wójt Gminy – jeżeli pracownik chce podpisać wezwanie to trzeba zapytać czy rozmawiał z tą 
osobą, jeżeli tak to dopiero wysyłamy zawiadomienie w formie papierowej o przypomnieniu. 



Najpierw pójdzie list zwykły, a nie pójdzie list polecony za potwierdzeniem odbioru. Uważam, 
że tak należy robić, ponieważ osoby starsze wolą jak jest napisane.  
 
Punkt 7. Zamknięcie obrad sesji.  

 
Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 10:10 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 
zamknęła XV nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stara Kornica. 
 
 
Protokołowała        Przewodniczyła 
 
Marzena Gromysz            Zofia Szpura 
 

 
 
 
 


