PROTOKÓŁ Nr XXI/2019
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Stara Kornica
odbytej w dniu 21 listopada 2019 r.
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:
Data rozpoczęcia:

21.11.2019 r.

Godzina rozpoczęcia:

9:00

Godzina zakończenia:

12:20

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 :

Mateusz Leszczyński

Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Małgorzata Patralska - Skarbnik Gminy
2. Stefan Iwanowski - Wicestarosta Powiatu Łosickiego
3. Adam Wawryniuk – Dyrektor ZDP

Punkt 1. Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura – otwieram XXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy
Stara Kornica w dniu 21 listopada 2019 r. Witam bardzo serdecznie Wicestarostę Powiatu
Łosickiego Stefana Iwanowskiego, Dyrektora ZDP Adama Wawryniuka, Radnych, Skarbnik
Gminy Małgorzatę Patralską.
Punkt 2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie quorum
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w obradach uczestniczy wymagana liczba Radnych,
przy której Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.
2) przedstawienie porządku obrad
1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z XX sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami
Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
2) uchylenia
uchwały
Nr
XX/106/2019
Rady
Gminy
Stara
Kornica
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej
do wymiaru podatku rolnego na 2020 r.,
3) uchylenia
uchwały
Nr
XX/107/2019
Rady
Gminy
Stara
Kornica
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień
w tym podatku,
4) uchylenia uchwały Nr XX/108/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 października
2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica na rok 2020 oraz
zwolnień w tym podatku,
5) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2020 r.,
6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących
na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku,
7) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica na rok 2020 oraz zwolnień w tym
podatku,
8) uchylenia uchwały nr XX/112/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 października
2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty,
10) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019-2036,
11) zmian w budżecie gminy na rok 2019.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady – czy ktoś z Państwa wnosi uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, to
proszę o przyjęcie dzisiejszego porządku obrad. Kto jest za przyjęciem proszę o podniesienie
ręki.
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 imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
3) przyjęcie protokołu z XX sesji
Przewodnicząca Rady – kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji?
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 protokół z poprzedniej sesji.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady – zanim przejdziemy do podjęcia dzisiejszych uchwał, pragnę
nadmienić, że zmiany uchwał podatkowych są podyktowane tym, ponieważ nadrzędna
jednostka zarzuciła nam, że punkt ostatni, który nie zmienił swojego znaczenia, zmienił tylko
swój zapis, dlatego musimy uchylić przyjęte uchwały podatkowe, a później jeszcze raz je
podjąć.
Punkt 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami
Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały nr XXI/113/2019 Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stara
Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
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 składu Rady:
14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXI/113/2019 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stara Kornica
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
2) uchylenia
uchwały
Nr
XX/106/2019
Rady
Gminy
Stara
Kornica
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2020 r.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXI/114/2019 Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/106/2019 Rady Gminy Stara
Kornica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej
do wymiaru podatku rolnego na 2020 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 składu Rady:
14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXI/114/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/106/2019
Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2020 r.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
3) uchylenia
uchwały
Nr
XX/107/2019
Rady
Gminy
Stara
Kornica
z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku

od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i
zwolnień w tym podatku
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXI/115/2019 Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/107/2019 Rady Gminy Stara
Kornica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym
podatku.
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 składu Rady:
14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXI/115/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/107/2019
Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Stara
Kornica i zwolnień w tym podatku.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
4) uchylenia uchwały Nr XX/108/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31
października 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica na
rok 2020 oraz zwolnień w tym podatku.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXI/116/2019 Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/108/2019 Rady Gminy Stara
Kornica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica na rok
2020 oraz zwolnień w tym podatku.
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 składu Rady:
14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXI/116/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/108/2019
Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości
rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stara
Kornica na rok 2020 oraz zwolnień w tym podatku.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
5) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na
2020 r.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXI/117/2019 Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru
podatku rolnego na 2020 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 składu Rady:
13 głosami „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXI/117/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2020 r.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXI/118/2019 Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku.
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 składu Rady:
13 głosami „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXI/118/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w
tym podatku.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
7) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica na rok 2020 oraz zwolnień w tym
podatku
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXI/119/2019 Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica na rok 2020 oraz
zwolnień w tym podatku
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 składu Rady:
14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXI/119/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica na rok
2020 oraz zwolnień w tym podatku.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
8) uchylenia uchwały nr XX/112/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31
października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXI/120/2019 Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/112/2019 Rady Gminy Stara
Kornica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
PRZERWA
PO PRZERWIE
Przewodnicząca Rady – zanim przejdziemy do przegłosowania uchwał, chciałabym oddać
głos Panom, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie. Proszę Pana Adama Wawryniuka o
zabranie głosu.
Dyrektor ZDP Adam Wawryniuk – na terenie Gminy robimy teraz klęskówkę, może są jakieś
pytania co do wykonywania tej drogi. Na ostatniej sesji wyjaśnialiśmy z Panem Starostą, ale
może nowe wątpliwości się pojawiły, postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. To jest
taki etap budowy, że mamy czas do końca roku. Firma wygrała z Białej Podlaskiej, jest to firma
znana, ja jestem o termin spokojny. Na dzień dzisiejszy robimy poszerzenia do właściwej
szerokości zaprojektowanej drogi.
Radny Ignacy Janczuk - ta droga już jest po przetargu, wiemy jaką sumą przetarg się
rozstrzygnął i tam był odcinek drogi nieujęty do przetargu. Skoro mamy czas do 20, to musimy
jakieś zmiany w budżecie wprowadzić. Proszę przedstawić jaki jest koszt całkowity, bo być
może trzeba dokonać zmian w budżecie.
Dyrektor ZDP Adam Wawryniuk – kosztorys inwestorski przed ogłoszeniem przetargu wynosił
2.143.000,00 zł i tyle też przegłosowaliście Państwo, natomiast koszt ofertowy po przetargu
1.767.000,00 zł i tam 96 m było niezakwalifikowane do klęskówki, z tego względu nie miało
znamion klęski. Mamy rozstrzygnięty przetarg na cały odcinek, nie cięliśmy tego odcinka i tutaj
pieniądze mamy na to żeby to zrobić. Od Państwa nie będziemy chcieli dopłaty z tego względu,
że bardzo dobrze wyszedł przetarg. Ta droga w pierwszym założeniu miała być 200 m dłuższa,
ale końcówka nie jest zakwalifikowana do znamion klęski. Nie ma sensu robić tego za swoje
pieniądze.
Radny Ignacy Janczuk – później tego nikt nie zrobi. Tamta droga może nie jest tragiczna, ale
za kilka lat będzie zła. Nie wiem czy nie warto skończyć w całości, bo później nikt nie przyjedzie
na 200 m, bo to będą koszty bardzo duże.

Dyrektor ZDP Adam Wawryniuk – w trakcie wykonania projektu okazało się, że tam były błędy
geodezyjne, pas drogowy nie jest skomunalizowany, nadzór budowlany nie da zezwolenia
budować na nie swoim.
Radny Mateusz Jóźwiuk – chodzi o początek drogi od Starych Szpaków, czy tam będzie
odwodnienie, gdyż po deszczach zbiera się woda.
Dyrektor ZDP Adam Wawryniuk – mamy tam zaprojektowane odwodnienie, które będzie
polegało na wykonaniu rowu w kierunku Walima na odcinku 700 m. Gospodarstwa, które będą
przy tym rowie zyskają zjazdy, które będą wykonane z kruszonki.
Przewodnicząca Rady – w sprawie odwodnienia, czy są tam rowy które odprowadzałby wodę?
Dyrektor ZDP Adam Wawryniuk – do tej pory był tam problem z odprowadzeniem wody i przy
tym projekcie zlikwidujemy ten problem.
Przewodnicząca Rady – czy ktoś z Radnych ma jeszcze pytania? Jeżeli nie ma pytań to
dziękujemy bardzo za obecność.
PRZERWA
PO PRZERWIE
Przewodnicząca Rady – wznawiamy obrady i przejdziemy w tej chwili do uchwały
Nr XXI/120/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie uchylenia uchwały nr XX/112/2019
Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
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 składu Rady:
14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXI/120/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie uchylenia uchwały nr XX/112/2019
Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXI/121/2019 Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada

w obecności 11 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
13 głosami „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXI/121/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – zanim przejdziemy do przegłosowania kolejnej uchwały poproszę
Panią Skarbnik o wyjaśnienia do zmian w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Skarbnik Gminy – wszystkie zmiany, które są w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy
Finansowej wynikają ze zmian, które zostały wprowadzone w budżecie na rok 2019.
Skarbnik Gminy odczytała objaśnienia do uchwały Nr XXI/122/2019 z dnia 21 listopada
2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2036.
Objaśnienia do uchwały Nr XXI/122/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2036 stanowią załącznik do protokołu.
Skarbnik Gminy odczytała uzasadnienie do uchwały Nr XXI/123/2019 z dnia 21 listopada
2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/123/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 rok stanowi załącznik do protokołu.
Radny Piotr Kiryluk – jeżeli chodzi o dział 900 - 8.000,00 zł, na co zostały zwiększone te środki?
PRZERWA
PO PRZERWIE
Skarbnik Gminy – wrócę do kwoty 5.200 zł, to było zaplanowane na analizę wody na wysypisku
śmieci. Kwota 8.000,00 zł, 18 lutego 2019 r. została zawarta umowa między Gminą Stara
Kornica, a Mazowiecką Agencją Energetyczną.
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług doradczych w przygotowaniu Gminy Stara
Kornica do realizacji projektu „Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach
wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica”, w następującym
zakresie:
1) analiza zebranych aktualnych oświadczeń od uczestników projektu. Weryfikacja efektu
energetycznego na podstawie aktualnych oświadczeń od uczestników projektu (uzgodnienie
listy rezerwowej uczestników projektu i zebranie niezbędnych danych).
2) opracowanie propozycji rozwiązań w stosunku do zgłoszonych wniosków uczestników
projektu uwzględniających oczekiwania właścicieli oraz potrzeb wynikających z warunków
konkursu i umowy o dofinansowanie.
3) opracowanie aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego obejmującego zadanie
inwestycyjne określone w projekcie oraz wykazu uczestników projektu wraz z zakresem
rzeczowym projektu (instalacje) uwzgledniającym planowane wskaźniki produktów i rezultatu
(na potrzeby wyboru wykonawcy).
4) wyliczenie aktualnego planowanego efektu energetycznego.
5) stały kontakt z Instytucją Finansującą - MJWPU i doradztwo w zakresie zasad i trybu
realizacji projektu po konsultacjach z MJWPU.

6) wsparcie merytoryczne przedstawiciela zamawiającego w komitecie monitorującym
projektu odpowiedzialnym za zarządzanie projektem oraz przedstawiciela zamawiającego w
zespole roboczym koordynującym wdrażanie projektu.
7) przygotowanie projektu zmian do umowy partnerstwa w zakresie planowanego całkowitego
kosztu realizacji projektu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
8) przygotowanie projektu dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy świadczącego
usługi nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonawca zobowiązuje się wspierać swoim doświadczeniem oraz zasobami kadrowymi i
merytorycznie Zmawiającego w kontaktach oraz przygotowaniu wymaganych dokumentów dla
instytucji finansującej projekt określony w ust. 1.
3. Przedmiot umowy nie obejmuje usług doradztwa podatkowego związanego z realizacją
zadań opisanych w pkt 1 i 2.
Wcześniej umowa opiewała na kwotę 12.000,00 zł, teraz brakuje 8.000,00 zł, ponieważ
ponownie trzeba opracować aktualny planowany efekt energetyczny.
Radny Piotr Kiryluk – to jest ta sama firma, która robiła cały wniosek?
Skarbnik Gminy – Mazowiecka Agencja Energetyczna.
Radny Piotr Kiryluk – przedsięwzięcie opiewa na ponad 3.000.000,00 zł i znów brakuje.
PRZERWA
PO PRZERWIE
Radny Maciej Golwiej opuścił obrady sesji.
Przewodnicząca Rady – wznawiam obrady i poproszę Radnego Piotra Kiryluka o zadanie
pytania.
Radny Piotr Kiryluk – w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokładamy
8.000,00 zł i zadałem pytanie na co to jest dołożone. Chodzi o obsługę wniosku energia dla
przyszłości.
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – kwota 8.000,00 zł zostaje w formie aneksowania
umowy, która została podpisana wcześniej. Z racji wcześniejszego wniosku, który był złożony
w 2016 r. na dofinasowanie energia dla przyszłości, instalacje OZE, w lutym 2019 r. została
podpisana umowa z agencją, która jak gdyby była wykonawcą całej dokumentacji do wniosku,
było studium wykonalności, pozyskanie efektów energetycznych przy tym projekcie. Z racji
tego, że zaszły duże zmiany, bo część osób zrezygnowało, więc w to miejsce musieliśmy
przyjąć nowe osoby, wyliczyć dla nich efektywność energetyczną, możliwość przystąpienia do
projektu, czy dany obiekt, czy dane położenie dachów pod kontem nasłonecznienia czy się
kwalifikuje do tego projektu, czy ten efekt w końcowym etapie zostanie uzyskany. Nie tylko
nasza gmina jest w tym projekcie, takie same zmiany są w trzech pozostałych gminach.
Zmieniło się dużo w tym programie funkcjonalno – użytkowym. Ze względu na dostosowanie,
po podpisaniu umowy, dostosowanie PSW do nowych warunków, nowych zasad i nowych
wnioskodawców musi to być dostosowane i wyliczone na potrzeby przetargu. Nie było to
przewidziane w pierwotnym podpisaniu umowy, że tak duże będą zachodziły zmiany.

Radny Piotr Kiryluk – czy te dokumenty przygotowuje ta sama firma co robiła wniosek, czy
inna?
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – ta sama. Współpracujemy z tą sama firmą, na tych
samych zasadach. Te kwoty, partnerzy będą obciążani proporcjonalnie do ilości instalacji. To
nie jest całkowicie koszt gminy, tylko to będzie pod kątem ilości instalacji w poszczególnych
gminach.
Radny Piotr Kiryluk – proporcjonalnie podzielone.
Radny Mateusz Jóźwiuk – przy strażnicy w Starych Szpakach, bo tam pan zrezygnował z
wynajmu.
Radny Ignacy Janczuk – na wcześniejszej sesji, pan wójt wspominał że w tym projekcie
nastąpiły zmiany i że będzie można się starać jak ktoś ma na budynku, a wolałby na placu,
może to być umiejscowione na gruncie. Według mojej oceny ludzie o niczym nie wiedzą, a tu
już się podejmuje następną sprawę i wyliczenia tego wszystkiego. Może najpierw trzeba, żeby
wszyscy wiedzieli i później kompleksowo zrobić tą zmianę.
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – zmiany są aktualnie, nawet na tą chwilę po
przyjęciu deklaracji są zmiany właścicieli, my to wszystko przeanalizujemy. Wniosek musi być
tylko na właściciela, cały czas jest ruch, bo na następców są przepisywane nieruchomości,
musimy to aneksować, dostosowywać, wprowadzać te zmiany. Te wnioski, te deklaracje które
były przyjęte wcześniej i tam nie zaszły żadne zmiany i została dokonana ocena efektywności,
one pozostają, my już tego nie zmieniamy. Weryfikacji podlegają nowe wnioski, które
podlegają ocenie. Musi być tak dostosowane, żeby była możliwość uzyskania efektu
energetycznego.
Przewodnicząca Rady – poproszę Radnego Mateusza Jóźwiuka o zadanie pytania.
Radny Mateusz Jóźwiuk – chciałbym się dowiedzieć jeżeli chodzi o najemcę placu przy
strażnicy w Starych Szpakach, czy ta umowa została rozwiązana z panem, który to
wynajmował?
Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – umowy nie było. Umowę miał podpisaną GS,
do nas ten pan się nie zgłosił. Nie wiem kto to wynajmował. Przychodził pan, który się opiekuje
strażą, miał przyprowadzić tego pana. Nie wiem jakie były ustalenia, dlaczego ten pan nie
przyszedł i nie złożył, ja nie wiem.
Radny Mateusz Jóźwiuk – nie było płacone za wynajem do gminy?
Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – nie.
Przewodnicząca Rady – od kiedy był wynajmowany ten plac?
Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – wcześniej placem zarządzał GS i oni mieli
podpisaną umowę, później jak gmina przejęła działkę, pan miał się zgłosić do nas i złożyć
wniosek o dzierżawę. On chyba tak to zostawił.

Radny Mateusz Jóźwiuk – tam jest bałagan zostawiony.
Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – ja nawet nie wiem kogo i gdzie szukać.
Przewodnicząca Rady – w którym roku ta działka została przekazana dla gminy?
Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – ja nie mam takich informacji.
Przewodnicząca Rady – tą uwagę będziemy wyjaśniać na kolejnej sesji. Wracamy do
przegłosowania uchwał.
10) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019 –
2036
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXI/122/2019 Rady Gminy w Starej
Kornicy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Stara Kornica na lata 2019 – 2036.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada
w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXI/122/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019 – 2036.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
11) zmian w budżecie gminy na rok 2019
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXI/123/2019 Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Skarbnik Gminy przedstawiła objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2019.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada
w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXI/123/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2019.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodnicząca Rady – czy radni mają jeszcze jakieś sprawy?

Radny Mateusz Jóźwiuk – mieszkańcy prosili mnie, aby przekazać jeżeli chodzi o godziny
otwarcia Urzędu Gminy, bo chcąc załatwić sprawę o 7:30, niektórzy mają na 8:00 do pracy,
nie zastają w pokojach nikogo i tak samo chodzi o godziny późniejsze, bo do godziny 15:30,
żeby ktoś był.
Przewodnicząca Rady – żeby byli od godziny 7:00 do 15:00?
Radny Mateusz Jóźwiuk – jak od 7:30 Urząd Gminy jest otwarty, to żeby ktoś był w pokoju.
Radny Piotr Kiryluk – jeszcze raz chciałbym poprosić Panią Adrianę, myślę że warto zapytać
o rozprawę administracyjną, która będzie 27, żeby nam wyjaśniła. Mieszkańcy Kazimierzowa,
prosili, żeby gmina sfinansowała zajęcia z rękodzieła. Jest napisane pismo, podpisy osób
które są chętne i chcę zapytać czy będą finansowane przez gminę?
Przewodnicząca Rady – będą finansowane przez gminę, będzie podpisany aneks do umowy
z panią, która prowadzi. Zajęcia będą prowadzane od grudnia dla tych mieszkańców.
Radny Ignacy Janczuk – prosiłem miesiąc temu o rekultywację dołu po byłej żwirowni w Wólce
Nosowskiej, żeby osunąć te skarpy. Przed zimą powinno to być uporządkowane, bo później
nie da się tego zrobić. Kolejna sprawa do Pani i do Pani Skarbnik, czy zdajecie sobie sprawę
z tego, że my wczoraj otrzymaliśmy te dokumenty i nie maiłem kiedy do tego zajrzeć. Tutaj
jest tyle spraw, że to nie jest sesja nadzwyczajna, bo to jest plan na normalną sesję. Sesja
nadzwyczajna zwoływana jest w sytuacjach nadzwyczajnych. Tak duże zmiany budżetowe,
jak są robione dzisiaj one bez opinii Komisji Budżetowej są niezgodne z prawem. Prosiłbym,
żeby zacząć funkcjonować normalnie, bo wszystko da się przewidzieć. Następna sprawa, jest
mi bardzo smutno, bo być może jako jedyna Gmina w kraju nie obchodziliśmy uroczyście
11 listopada, gdzie uważam że jest to święto jedno z najważniejszych w naszym kraju, które
nawiązuje do nowej historii, tej prawdziwej. Poprzednia Rada zabiegała bardzo, aby te święta
były organizowane uroczyście i w tym dniu którym przypada.
Przewodnicząca Rady – poproszę Radnego Piotra Kiryluka o pytanie do Pani Adriany.
Radny Piotr Kiryluk – pytanie odnośnie rozprawy administracyjnej, odnośnie kurnika w
Popławach. Czy to jest normalna procedura, czy jest to na czyjś wniosek i kto może przyjść
na takie spotkanie?
Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – było wnioskowane o to na spotkaniu. Pan Wójt
obiecał mieszkańcom, że będzie przeprowadzona rozprawa administracyjna, po tym jak
wpłynął wszystkie uzgodnienia z instytucji opiniującej. Na rozprawę może przyjść każdy, głos
mają tylko strony postępowania i inwestor. Strony postępowania zadają pytania dla inwestora
i on ze swojej inwestycji musi się obronić, przekonać mieszkańców. Może mieszkańcy
przekonają inwestora do tego, żeby zmienił inwestycje, albo zrezygnował z inwestycji.
Radny Piotr Kiryluk – czy po tej rozprawie wójt będzie zobowiązany podjąć wiążącą decyzje?
Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – tak.
Radny Piotr Kiryluk – od mieszkańców bardzo dużo zależy, jeżeli przyjdą i przedstawią swoje
argumenty.
Przewodnicząca Rady – czy ogłoszenie o rozprawie administracyjnej jest podane do
wiadomości wszystkich mieszkańców?
Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – jest zamieszczone na stronie internetowej, na
tablicy ogłoszeń i w miejscowości Czeberaki, bo to jest w Czeberakach, a nie w Popławach.

Radny Piotr Kiryluk – jeszcze zapytam odnośnie biogazowni w Wólce, ona teraz się nazywa
elektrociepłownia, tak?
Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – wcześniej był wniosek na biogazownie, był
założony, dostali decyzję środowiskową, a teraz złożyli wniosek na elektrociepłownie.
Radny Piotr Kiryluk – to jest ta sama inwestycja, tak?
Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – to jest trochę inna inwestycja, tylko na tych
samych działkach.
Przewodnicząca Rady – poprzednia inwestycja na biogazownie jest zaniechana?
Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – tamta tak.
Przewodnicząca Rady – nowa inwestycja, która teraz będzie się nazywała elektrociepłownia
będzie na tych samych działkach, a jakie są obwarowania, bo tam wchodziły odpady
zwierzęce, czy w to wchodzą?
Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – nie pamiętam. Procedura się też kończy i też
będzie rozprawa administracyjna. Termin rozprawy nie jest jeszcze uzgodniony.
Przewodnicząca Rady – jaka jest dokłada nazwa tej inwestycji, która ma być w Wólce?
Radny Dariusz Stepczuk – chodzi mi o Urzędy, czy wydały one opinie odnośnie budowy w
Czeberakach pozytywne?
Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – tak.
Przewodnicząca Rady – a ta inwestycja w Wolce?
Pracownik Urzędu Gminy Adriana Pietruczuk – też mam wszystkie pozytywne.
Radny Piotr Kiryluk – na koniec chciałem pogratulować dla nas Radnych, że zafundowaliśmy
mieszkańcom kurniki, biogazownię. To jest efekt naszej aktywności na sesjach.
Radny Ignacy Janczuk – tą sprawę rozpoczęliśmy może marzec, kwiecień i była szansa
zahamowania tej inwestycji. Podjęliśmy dwie uchwały o przystąpieniu do studium i później do
planu, czy coś zostało w tej sprawie zrobione, czy tknął ktoś temat, bo było widać że tym nie
będzie się nikt zajmował.
Radny Piotr Kiryluk – podsumowując, gdybyśmy rozpoczęli działania odnośnie planu to w tej
chwili rozprawy by nie było, bo sprawa byłaby zawieszona, nie miałaby biegu, a tak zakończy
się sukcesem.
Przewodnicząca Rady – w związku z pytaniem radnego dlaczego została zwołana sesja. Ta
sesja jest sesją nadzwyczajną zwołana na wniosek zastępcy wójta w związku z uchwałami
podatkowymi, które musimy zmienić. Również, żeby dopiąć boisko w Starej Kornicy musimy
dodać te 20.000,00 zł, bo nam brakuje. Z funduszu alkoholowego, te decyzje które zostały w
ciągu ostatnich dni, żeby weszło to w życie i zostało wykorzystane to musimy to wprowadzić.
Przewodnicząca Rady odczytała informację dotyczącą udzielonego dofinansowania ze
środków WFOŚiGW w Warszawie. Gmina Stara Kornica informuje, że w br. po raz drugi
przystąpiła do programu „Utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara

Kornica”. 14 listopada 2019 r. Gmina podpisała umowę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymując dotację w kwocie
13 983,84 zł na pokrycie kosztów utylizacji azbestu w ilości 3320 m² co stanowi 43,16 Mg.
Informacja dotycząca udzielonego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady odczytała apel Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Starej Kornicy.
Apel Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodnicząca Rady odczytała pismo z dnia 19 listopada 2019 r. Wójta Gminy Stara Kornica
w sprawie załączników graficznych do przygotowanej ekspertyzy zamknięcia i rekultywacji
składowiska odpadów w Starej Kornicy.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Radny Ignacy Janczyk – jeśli chodzi o plan rekultywacji, nie wiem kto to przygotował i jak
zostały zrobione mapki. Nam chodziło o koszt, przesyłacie nam dokumenty, które są wręcz
bezpodstawne.
Radny Dariusz Stepczuk – chodzi mi o przebudowę drogi w Nowych Szpakach, żeby Zarząd
Dróg zrobił wycenę, jakie koszty ponosi powiat, ile na dzień dzisiejszy gmina ma dołożyć, bo
koszty uległy zmianie.
Przewodnicząca Rady – umowa uwzględnia tylko te środki, które mieliśmy do zabezpieczenia,
a z tego co dzisiaj usłyszeliśmy są to niższe koszty.
Punkt 5. Zamknięcie obrad sesji.
Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 12:20 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura
zamknęła XXI sesję Rady Gminy Stara Kornica.
Protokołowała
Marzena Gromysz

Przewodniczyła
Zofia Szpura

