
PROTOKÓŁ Nr XXII/2019 

z sesji Rady Gminy Stara Kornica 

odbytej w dniu 6 grudnia 2019 r. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI: 
 
Data rozpoczęcia:   06.12.2019 r. 

Godzina rozpoczęcia:   14:15 

Godzina zakończenia:             18:40 

Miejsce:    sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica 

Przewodniczący obrad: Zofia Szpura - Przewodnicząca Rady Gminy Stara 

Kornica 

Liczba Radnych:   15 

Liczba obecnych Radnych:  13 

Nieobecni Radni:                         Mateusz Leszczyński 

     Piotr Kiryluk  

 

Ponadto w sesji udział wzięli:          

1. Małgorzata Patralska -Skarbnik Gminy 

2. Eliza Saganowska – Radca Prawny  

3. Stefan Iwanowski - Wicestarosta Powiatu Łosickiego  

4. Adam Wawryniuk – Dyrektor ZDP 

5. Zofia Chotyniec – Główny Doradca Rolnośrodowiskowy  

6. Dariusz Melech – Prezes Zarządu BS Kornica 

7. Jolanta Ilczuk – Członek Zarządu BS Kornica 

8. Przemysław Geresz – Członek Zarządu BS Kornica 

9. sołtysi 

10. mieszkańcy 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura – otwieram XXII sesję Rady Gminy Stara Kornica 
w dniu 6 grudnia 2019 r. Witam bardzo serdecznie Skarbnika Gminy Małgorzatę Patralską, 
Radcę Prawnego Elizę Saganowską, Głównego Doradcę Rolnośrodowiskowego Zofię 
Chotyniec, Prezesa Zarządu BS Kornica Dariusza Melecha, Członka Zarządu BS Kornica          
Jolantę Ilczuk, Członka Zarządu BS Kornica Przemysława Geresza, Wicestarostę Powiatu 
Łosickiego Stefana Iwanowskiego, Dyrektora ZDP Adama Wawryniuka, radnych, sołtysów 
oraz mieszkańców. 
  
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 
 
Przewodnicząca Rady – przedstawię w tej chwili porządek obrad. Chciałabym przegłosować 
zmiany w porządku obrad: 
 

1. Otwarcie. 

2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum, 

2) przedstawienie porządku obrad, 

3) przyjęcie protokołu z XXI sesji. 

3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami. 

4. Wystąpienie Zarządu Banku Spółdzielczego w Kornicy w sprawie renowacji zabytkowych 

kościołów w Starej Kornicy oraz w Starych Szpakach. 

5. Dyskusja w sprawie udzielenia dotacji dotyczącej zadania remontu drogi powiatowej nr 

2016W Nowe Szpaki – Walim na odcinku od km 2+635 do 2+820, o długości 0,185 km. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze                         

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty, jak również trybu ich pobierania, 

2) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2022, 

3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2020 rok,  

4) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na 2020 rok, 

5) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stara Kornica na 2020 rok, 

6) zmiany uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 grudnia 2018 roku w 

sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 

których zarządcą jest Wójt Gminy Stara Kornica, 

7) uchylenia 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, 

8) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

9) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

10) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stara Kornicy, 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Stara Kornica, 

12) uchylenia uchwały Nr XIX/103/2019 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 10 

października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Łosickiemu w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa drogi 

powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki- Walim w miejscowości Nowe Szpaki i Walim na 



odcinku od km 0+020 do km 1+680 oraz od km 1+776 do km 2+820, o długości 2,704 

km", 

13) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację zadania 

inwestycyjnego: „Odbudowa drogi powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki – Walim 

w miejscowości Nowe Szpaki i Walim na odcinku od km 0+020 do km  2+635km,               

o długości 2,615 km”, 

14) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019-2036, 

15)  zmian w budżecie gminy na rok 2019, 

16) wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości  stanowiącej własność Gminy 

Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, 

17) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 

18) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica, 

19) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica, 

20) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica, 

21) przyjęcia stanowiska Rady Gminy Stara Kornica dotyczącego trudnej sytuacji                      

w gospodarce odpadami oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki 

odpadami. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. 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 13 radnych biorących udział w głosowaniu: 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 

głosów „wstrzymujących się”, zaakceptowała porządek obrad.  

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) przyjęcie protokołu z XXI 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 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 
głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół z poprzedniej sesji.  

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.  
 
 



Punkt 3. 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. 
 
Punkt 4. Wystąpienie Zarządu Banku Spółdzielczego w Kornicy w sprawie renowacji 

zabytkowych kościołów w Starej Kornicy oraz w Starych Szpakach. 

 

Prezes Zarządu BS Kornica Dariusz Melech – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym 

zacząć od podziękowań dla Pani Przewodniczącej za możliwość wystąpienia. Chcemy 

sprostować, wnieść to co jest prawdą, która została naruszona 24 czerwca 2019 r.  przez Pana 

Wójta Gminy Stara Kornica, jednocześnie Pana Przewodniczącego Zespołu ds. Projektu 

Umowa Partnerska. Jak rozumiemy głównego adresata dzisiaj nie będzie, więc pozwolimy 

sobie przekazać dla Pani Przewodniczącej nasze oświadczenia. Pozwólcie, że odczytam to 

oświadczenie.  

 
Przedstawiciele BS w Kornicy odczytali oświadczenie Banku Spółdzielczego w Kornicy.  
 
Oświadczenie Banku Spółdzielczego w Kornicy stanowi załącznik do protokołu.  
 
Prezes Zarządu BS Kornica Dariusz Melech – Bank Spółdzielczy w Kornicy reprezentujący w 
osobach obok mnie siedzących jest zainteresowany tylko i wyłącznie budową, bardzo dobrą 
współpracą z Urzędem Gminy, ponieważ dobra współpraca z Gminą gwarantuje dobry rozwój 
naszego regionu i tylko tym jesteśmy zainteresowani. Jeżeli ktoś myśli i twierdzi inaczej jest w 
głębokim błędzie. Nie możemy udzielać szczegółowych informacji, ponieważ jest to objęte 
tajemnicą bankową, z której tylko może nas zwolnić sąd. Mam nadzieję, że Pan 
Przewodniczący, jednocześnie Pan Wójt pozostawi nam wybór i nie będziemy musieli 
korzystać z innych rozwiązań, a zamkniemy sprawę na posiedzeniu sesji Rady. Dziękuję. 
 
Przewodnicząca Rady – dziękuje za wystąpienie. Poprosiłabym o te pisma.   
 
Punkt 5. Dyskusja w sprawie udzielenia dotacji dotyczącej zadania remontu drogi 

powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki – Walim na odcinku od km 2+635 do 2+820,                      

o długości 0,185 km. 

 
Przewodnicząca Rady – przejdziemy do kolejnego punktu: dyskusja na temat inwestycji o 

którą zwraca się Powiat Łosicki, mianowicie o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji 

na zadanie remont drogi powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki – Walim na odcinku od km 2+635 

do 2+820, o długości 0,185 km. Bardzo proszę Pana Wicestarostę albo Pana Dyrektora o 

wyjaśnienie jeszcze raz sprawy odnośnie drogi, ponieważ mamy bardzo rozbieżne informacje, 

które do nas docierają.  

 

Dyrektor ZDP Adam Wawryniuk – Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, zaproszeni goście, 
mieliśmy okazje wcześniej po otrzymaniu promesy być na tej sali i wyjaśnić Państwu sprawę. 
W zeszłym roku Zarząd Dróg Powiatowych otrzymał aprobatę projektu, że może dostanie 
promesę na odcinek drogi Szpaki – Walim. Został zrobiony bardzo szacunkowy wstępny 
projekt i czekaliśmy na pozytywne rozpatrzenie tego wniosku. I w tym roku przyszła 
odpowiedź, że na ten wniosek będzie promesa, proszę ruszać ze wszystkimi robotami. 
Przyjechaliśmy do was na sesję po to, żeby ustalić, że dofinansowanie do promesy mamy         
80 %, czyli po 10%, oprócz tego są koszty niekwalifikowane. Koszty niekwalifikowane 



ponosimy w 100% sami, czyli 50% Gmina Stara Kornica i 50 % Powiat Łosicki.  Na pierwszym 
posiedzeniu mieliśmy promesę na odcinek od Walima do granicy robót, gdzie był dłuższy 
odcinek. Jak zrobiło się projekt i wysłano do ponownego sprawdzenia, okazało się że odcinek 
ok. 185m nie ma własności prawnej. Jest drogą od 1982 r., ale nie ma na dzień dzisiejszy 
własności prawnej. Żeby nie stracić promesy, bo jest trudno dostać takie dofinansowanie, 
pojechaliśmy z Panem Starostą do Wojewody, uprosiliśmy, że zdejmujemy ten odcinek, żeby 
promesa nie przepadła. Pan Wojewoda przychylił się do tego i dostaliśmy promesę bez 
końcowego odcinaka, który nie jest w 100% na naszej działce. Oprócz tego przy uzyskaniu 
promesy to jest 20 % wkładu naszego, oprócz tego przy promesie są koszty niekwalifikowane, 
którymi są perony, obsługa geodezyjna. Po obliczeniach wyszło, że do tej promesy istniejącej 
gmina i powiat musi dopłacić ok. 200.000,00 zł, po to żeby zamknąć ten odcinek. Odcinek, 
który był odrzucony to 44.500,00 zł. Ta cena wzięła się z tych cen, które były przetargowe.  
Cena nie jest duża, tylko zmieniliśmy technologie, nie dwie warstwy masy, bo ten odcinek nie 
jest straszny, tylko jedną warstwę masy i ładne pobocze. Wtedy odcinek od Walima do Szpak 
byłby jednakowy. Ten odcinek musimy finansować, po 22.000,00 zł na Gminę Stara Kornica i 
Powiat. Oprócz tego w centrum wsi plac przy świetlicy, ni jak się nie ma do nowej nawierzchni  
i dlatego zgłosiłem problem, że trzeba ten plac zrobić i kosztami się podzielić.  Plac też nie jest 
dofinansowywany, koszt nasz będzie 100%. To zależy od Państwa  czy zrobimy plac, żeby to 
ładnie wyglądało i żeby inwestycja od początku do końca była zrobiona. Tutaj nikt nie zawinił, 
musicie wiedzieć, że jeżeli występuje się o klęskówkę, to składa się dokumenty bardzo 
uproszczone, nikt na tym etapie nie robi projektu. Po otrzymaniu promesy był czas na projekt 
i na realizację zadania.   
 
Radny Piotr Pieczyński – przy projektowaniu drogi, czy nie można było od razu zaprojektować 
peronów.  
 
Dyrektor ZDP Adam Wawryniuk – perony zostały zaprojektowane, że świadomością, że to 
będzie nasz 100% koszt, to róbmy te perony skoro są przystanki autobusowe. Dofinansowania 
na perony nie ma. Zjazdy mają przepust, podbudowę z betonu, nawierzchnię z tłucznia. To 
udało się włożyć w koszt klęskówki. Status prawny jako droga jest, tylko ci co sprowadzają w 
Urzędzie Marszałkowskim wnioski, nikt za to nie płci, bo to są procedury które trwają ponad 
pół roku.  
 
Radny Mateusz Leszczyński obecny na sesji od godziny 14:52  
 
Przewodnicząca Rady – robiąc plac przed remizą, tam była zrobiona w 2012 r. kostka 
wjazdowa do strażnicy oraz część asfaltowa. Dlaczego gmina ma ponosić 50 % kosztów tej 
inwestycji, jeżeli nasz wkład wielkościowy powierzchni jest mniejszy niż 50 %.  
 
Dyrektor ZDP Adam Wawryniuk – mamy umowę, że koszty niekwalifikowane dzielimy po 
połowie.  
 
Przewodnicząca Rady – czy w tej umowie, którą na wstępie zawieraliśmy były te wszystkie 
koszty niekwalifikowane włożone? 
 
Dyrektor ZDP Adam Wawryniuk – nie. Umowa, która była zawarta na wstępie to było 
przyznanie promesy.   
 
Przewodnicząca Rady – w jakim czasie Państwo wiedzieli, że koszty niekwalifikowane nie 
zostaną wzięte pod uwagę do dofinansowania.  
 
Dyrektor ZDP Adam Wawryniuk – po otrzymaniu promesy. Dostaliśmy korektę promesy po 
złożeniu projektu.  
 
Przewodnicząca Rady – to dlaczego tak  późno Państwo nas informujecie o zmianach? 



 
Dyrektor ZDP Adam Wawryniuk – mamy pewne zobowiązania. Według tej promesy przysyłają 
nam dokumenty, i kosztorysem powykonawczym się rozliczamy. Dlatego tutaj jesteśmy, 
ponieważ jeden odcinek drogi nie dostał promesy i czy go robimy czy nie.  
 
Przewodnicząca Rady – jeżeli Państwo nie dostali promesy na odcinek 2+650 do 2+820, to 
czy możemy ten odcinek wyremontować jeżeli nie są prawomocne własności gruntów? 
 
Dyrektor ZDP Adam Wawryniuk – od 1982 r. to jest droga, tylko w województwie mają swoje 
przepisy i bardzo mało brakował, żeby ten projekt nie przeszedł.  
 
Przewodnicząca Rady – jeżeli Państwo wiedzą, że grunty nie są wykupione od właścicieli czy 
nie można było tego wcześniej uregulować prawnie.  
 
Dyrektor ZDP Adam Wawryniuk – można było, ale nikt o tym nie wiedział.  
 
Przewodnicząca Rady – to Państwo nie sprawdzają własności gruntów.  
 
Dyrektor ZDP Adam Wawryniuk – przy składaniu promesy są bardzo opisowe rzeczy, a nie 
ma granic, bardziej jest to wszystko rozliczane kosztorysowo, jak papierowo. Dopiero po 
otrzymaniu promesy, jeżeli wcześniej byśmy zrobili projekt, to ten projekt po trzech latach 
można wyrzucić.  
 
Radny Ignacy Janczuk – od początku od kiedy rozmawiamy o tej drodze byłem zwolennikiem 
aby takie odcinki robić w całości, bo jeżeli zostaje odcinek ok. 200 m, to później jest go bardzo 
ciężko zrobić, bo koszty przywiezienia i odwiezienia maszyn to jest ok. 20.000,00 zł. Dzisiaj 
mamy problem i skupmy się  jak go mamy rozwiązać, żeby wykonać tą drogę i żeby do niej 
już nie wracać. Zróbmy tą drogę w całości, bo koszt 44.000,00 zł jest to koszt rozsądny.   
 
Przewodnicząca Rady – w tej chwili nie możemy ubiegać się o 80%. Ten odcinek drogi był 
wyrzucony, jedyne co możemy zrobić w tej chwili to zastanowić się nad inwestycją z Powiatem 
Łosickim dotyczącym remontu drogi powiatowej nr 2016W w miejscowości Nowe Szpaki - 
Walim na odcinku od km 2+265 do 2+820, o długości 0,185 km. Jeżeli radni chcieliby, żebyśmy 
przegłosowali taką uchwałę to poproszę  
 
Radny Piotr Pieczyński – powinniśmy robić drogi z powiatem, tylko ogólne koszty powinny być 
na etapie projektu zrobione i nam powiedziane ile co będzie kosztowało. Najpierw mamy 
budowę drogi od 0+020 km do 1+680 km, oraz od 1,776 do 2,820 km, o długości 2,704 km. 
Później była zmiana od 0+020 km do 2+635 km, to był ciąg.  
 
Przewodnicząca Rady – tam była przerwa, którą dodaliśmy uchwałą.  
 
Radny Piotr Pieczyński – i znów nam się przedstawiło koszty, w tej chwili były perony, znów 
koszty i zanim się skończy ta robota, to znów będą koszty.  
 
Dyrektor ZDP Adam Wawryniuk – ja mówiłem, że odcinek 96 m w środku wsi jest wyłączony. 
Komisja sprawdzała drogę czy jest spękana, i ten odcinek wyrzucają, a my musieliśmy 
połączyć go z nowym odcinkiem.   
 
Przewodnicząca Rady – nam nie chodzi o to, żeby nie robić tej drogi, tylko chodzi o główne 
założenia, bo my jako rada w tej chwili zmieniamy trzeci raz uchwałę, bo nie wiem jakie są 
koszty kwalifikowane, które ponosimy i koszty niekwalifikowane. W tej chwili drugi raz 
zmieniamy uchwałę i dokładamy zadanie, jeżeli rada wyrazi zgodę. Chcielibyśmy z Zarządem 
Dróg dojść do konsensusu, żeby wiedzieć dokładniej jak wyglądałby koszty. W tej chwili 
przedyskutujemy czy chcielibyśmy wejść w partnerstwo z powiatem o udzielenie dotacji 



dotyczącej zadania „Remont drogi powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki – Walim na odcinku 
2+635 km  do 2+820  km, o długości 0,185 km”. To jest ten odcinek, który został wyłączony z 
wcześniejszej promesy. Poproszę o przerwę. 
 
PRZERWA 
PO PRZERWIE 
 
Przewodnicząca Rady – wznawiamy obrady. Proszę o dodanie w punkcie 6 podjęcie uchwał 
w sprawie: 

14) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na 2019 r. na realizację zadania 
„Remont drogi powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki – Walim na odcinku od km 2+635 km do 
2+820 km, o długości 0,185 km”,  

15)   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019-2036, 

16)  zmian w budżecie gminy na rok 2019, 

17) wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości  stanowiącej własność Gminy 

Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, 

18) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 

19) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica, 

20) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica, 

21) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica, 

22) przyjęcia stanowiska Rady Gminy Stara Kornica dotyczącego trudnej sytuacji                      

w gospodarce odpadami oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki 

odpadami. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad sesji.        

Przewodnicząca Rady – kto z Państwa radnych jest za zmianami w porządku obrad, proszę 
podnieść rękę. 
 
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 zmiany do porządku obrad.  

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady – zanim przejdziemy do podjęcia uchwał poproszę Przewodniczącego 
Komisji czy są uwagi do projektów uchwał. 
 
Przewodniczący Komisji – uwag żadnych nie ma. Na Komisji wszystkie projekty uchwał zostały 
zaopiniowane pozytywnie.   
 
Punkt 5. Podjęcie uchwał w sprawie: 



 
1) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty, jak również trybu 

ich pobierania 

 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/124/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty, jak również trybu ich pobierania. 

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 XXII/124/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty, jak również 

trybu ich pobierania. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

2) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2022 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/125/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2020 – 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, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę                            

Nr XXII/125/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2022. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020 rok. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/126/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 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 XXII/126/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

4) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na 2020 rok 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/127/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica 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 XXII/127/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy 

Stara Kornica na 2020 rok. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

5) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stara Kornica na 2020 

rok 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/128/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy 

Stara Kornica 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 XXII/128/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 

Komisji Rady Gminy Stara Kornica na 2020 rok. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

6) zmiany uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 7 grudnia 2018 

roku w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Stara Kornica 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/129/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy Stara Kornica 



z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy 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, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę                            

Nr XXII/129/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2018 Rady 

Gminy Stara Kornica z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Stara Kornica. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

7) uchylenia 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 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/130/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. sprawie uchylenia 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 14 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę                            

Nr XXII/130/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie uchylenia 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. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

8) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/131/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. 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 14 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

9 głosami „za”, 1 głos „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się” podjęła uchwałę Nr XXII/131/2019 

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. 

9) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/132/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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 XXII/132/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie określenia terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

10) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stara 

Kornicy 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/133/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Stara Kornicy. 

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 XXII/133/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Stara Kornicy. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Stara Kornica 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/134/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 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, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę                            

Nr XXII/134/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kornica. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

12) uchylenia uchwały Nr XIX/103/2019 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 10 

października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Łosickiemu w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa drogi 

powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki- Walim w miejscowości Nowe Szpaki i Walim 

na odcinku od km 0+020 do km 1+680 oraz od km 1+776 do km 2+820, o długości 

2,704 km" 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/135/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/103/2019 Rady Gminy w Starej 

Kornicy z dnia 10 października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Łosickiemu w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa drogi powiatowej nr 

2016W Nowe Szpaki- Walim w miejscowości Nowe Szpaki i Walim na odcinku od km 0+020 

do km 1+680 oraz od km 1+776 do km 2+820, o długości 2,704 km". 

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”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę Nr 

XXII/135/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/103/2019 Rady 

Gminy w Starej Kornicy z dnia 10 października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego "Odbudowa 

drogi powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki- Walim w miejscowości Nowe Szpaki i Walim na 

odcinku od km 0+020 do km 1+680 oraz od km 1+776 do km 2+820, o długości 2,704 km". 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

13) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację 

zadania inwestycyjnego: „Odbudowa drogi powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki – 

Walim w miejscowości Nowe Szpaki i Walim na odcinku od km 0+020 do km 

2+635km, o długości 2,615 km” 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/136/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu 

w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego: „Odbudowa drogi powiatowej nr 2016W Nowe 

Szpaki – Walim w miejscowości Nowe Szpaki i Walim na odcinku od km 0+020 do km 

2+635km, o długości 2,615 km”. 

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: 



11 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” podjęła uchwałę                            

Nr XXII/136/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego: „Odbudowa drogi 

powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki – Walim w miejscowości Nowe Szpaki i Walim na odcinku 

od km 0+020 do km 2+635km, o długości 2,615 km”. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

14) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację 

zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki – Walim na 

odcinku od km 2+635 do km 2+820km, o długości 0,185 km” 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/137/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu 

w 2019 r. na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki – Walim 

na odcinku od km 2+635 do km 2+820km, o długości 0,185 km”. 

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: 

10 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się” podjęła uchwałę                            

Nr XXII/137/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 

2016W Nowe Szpaki – Walim na odcinku od km 2+635 do km 2+820km, o długości 0,185 km”. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

PRZERWA 

PO PRZERWIE 

15) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019-

2036 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/138/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. 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 14 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę                            

Nr XXII/138/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019-2036. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

16) zmian w budżecie gminy na rok 2019 



Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/139/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. 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, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę                            

Nr XXII/139/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

17) wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/140/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

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 XXII/140/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 

lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

18) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/141/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

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 XXII/141/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony 



dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

19) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/142/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 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, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę                            

Nr XXII/142/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara 

Kornica. 

Jeden Radny został wyłączony z głosowania. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

20) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/143/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 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, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę                            

Nr XXII/143/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara 

Kornica. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

21) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/144/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 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, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę                            

Nr XXII/144/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara 

Kornica. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

22)  przyjęcia stanowiska Rady Gminy Stara Kornica dotyczącego trudnej sytuacji w 

gospodarce odpadami oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących 

gospodarki odpadami 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXII/145/2019 Rady Gminy Stara Kornica 

z dnia 6 grudnia 2019 r. sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Stara Kornica dotyczącego 

trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących 

gospodarki odpadami. 

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 XXII/145/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy 

Stara Kornica dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby zmian 

ustawowych dotyczących gospodarki odpadami. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych. 

Brak interpelacji i zapytań radnych. 

Punkt 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Punkt 8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodnicząca Rady odczytała pismo z 30 października 2019 r. Ministra Cyfryzacji dotyczące 

wejścia w życie zmian postanowień ustawy o drogach publicznych. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała pismo z 25 października 2019 r. Rady Gminy Zauski w 

sprawie trudnej sytuacji w gospodarce odpadami. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 



 

Przewodnicząca Rady odczytała pismo z 28 listopada  2019 r. Rady Gminy Sieciechów w 

sprawie trudnej sytuacji w gospodarce odpadami. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała pismo z 27 listopada 2019 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie 

trudnej sytuacji w gospodarce odpadami.  

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała wniosek do budżetu gminy na 2020 rok z dnia 5 grudnia     

2019 r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. 

 

Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała informację Zastępcy Wójta Gminy Stara Kornica o 

najważniejszych zobowiązaniach finansowych i płatnościach do uregulowania w 2019 r. 

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała informację dotyczącą realizacji inwestycji. 

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała pismo dotyczące kościołów: Kościoła p.w. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Starej Kornicy oraz Kościoła p.w. MB Częstochowskiej w Starych Szpakach.  

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady – ja ze swojej strony dodam, że my jako Rada nie zajmujemy żadnego 

stanowiska i wszelkie procedury są poza naszymi działaniami. Jeżeli ktoś chciałby dalej ten 

temat ciągnąć to proszę o zabranie głosu na Radzie Parafialnej i wyjaśnianie tych spraw z 

proboszczem, który był liderem. 

 

Radny Ignacy Janczuk – dziwię się Pani, że wciąga Pani Radę w taką debatę, która jest 

błędna. Jestem członkiem tego banku, jak również jestem w Radzie Nadzorczej. Nie wiem po 

co Pani to pismo odczytuje, jak nie ma tych stron. Prosiłem, żeby był wójt, księża i zarząd. 

Zrobiliście, że był sam zarząd, nie ma nikogo. Jak prezes wspomniał, bank obowiązuje 

tajemnica bankowa, bo gdyby nie obowiązywała to dzisiaj otrzymalibyście informację jak jest 

naprawdę.   

 

Przewodnicząca Rady – poproszę Panią Mecenas o zabranie głosu w sprawie deklaracji 

śmieciowej. 

 

Radca Prawny – ustawodawca wprowadzając możliwość zwolnienia nie dał gminie żadnych 

narzędzi. Gmina będzie musiała polegać tylko na deklaracjach, w których będzie oświadczenie 



pod rygorem karnym. Jeżeli zdarzy się tak, że do gminy wpłynie zawiadomienie że jest 

zwolniony, a nie ma kompostownika to wtedy pracownik będzie miał prawo w trybie 

administracyjnym zweryfikować deklarację. Również wykonawca, czyli odbiorca odpadów 

będzie mógł zweryfikować. 

 

Sołtys wsi Kiełbaski – czy umowa jest podpisana na wywóz śmieci? 

 

Przewodnicząca Rady – w tej chwili umowa nie jest podpisana. Pracownik, który miał się tym 

zająć jest do dzisiaj nieobecny. 

 

Sołtys wsi Kiełbaski –  to nie wiadomo jakie stawki. Chciałbym spytać tych dziewięciu Panów 

Radnych jeżeli głosowaliście za, a to są naprawdę duże podwyżki, czy konsultacje były robione 

ze społeczeństwem? 

 

Przewodnicząca Rady – ponieważ te stawki są narzucone odgórnie. Proszę nas zrozumieć, 

że musimy mieć zabezpieczone środki, a ustawodawca nakazuje, żeby środki zamykały się 

na zero. 

 

Sołtys wsi Kiełbaski – to nie jest obligatoryjnie zrobione. 

 

Przewodnicząca Rady – ustawodawca nakazuje, żeby koszt odbioru śmieci pokrywał się z 

kosztem 

 

Sołtys wsi Kiełbaski –  symulacji nie było robionej? 

 

Radca Prawny – symulacje robi się w oparciu o koszty, które były w ubiegłym roku plus wzrosty 

cen, które są na rynku.  Faktyczna cena będzie po wyłonieniu wykonawcy. 

 

Skarbnik Gminy – co by było gdybyśmy nie podnieśli? Przyjęłabym do projektu budżetu 

dochody w wysokości dochodów tak jak było przyjęte do projektu budżetu na rok 2019. Skoro 

stawki były ustalone przed, więc ja przyjęłam te 8 i 16. Pani, która zajmuje się odpadami 

przeliczyła według deklaracji, które są złożone i w takiej wysokości zostały przyjęte dochody z 

tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I w takiej wysokości zostały 

zaplanowane wydatki. Z mocy ustawy musiałam założyć wyodrębniony rachunek do 

gromadzenia tych środków.   

 

Sołtys wsi Kiełbaski – co będzie jak obywatel wycofa deklarację? Dużo ludzi nie ma deklaracji. 

 

Radca Prawny – po podwyższeniu stawek gmina musi skierować do wszystkich mieszkańców 

zawiadomienia o zmianie stawki, z klauzulą że to zawiadomienie stanowi tytuł wykonawczy. 

Jeżeli mieszkańcy nie będą mieli złożonej deklaracji, będą musieli ją złożyć. Jeżeli  nie złożą, 

a wcześniej składali deklaracje, to ponownie nie muszą jej składać, chyba że chcą zgłosić do 

zwolnienia kompostownik.  

 

Sołtys wsi Kiełbaski – jaka jest ściągalność w gminie? Ile ludzi nie płaci, a ma deklaracje.  

 

Radca Prawny – to będą postępowania egzekucyjne wysyłane do komornika skarbowego. To 

jest nowy instrument wprowadzony prze ustawę.  



 

Sołtys wsi Kiełbaski – czy radni mogliby ustalić niższe stawki? 

 

Radca Prawny – radni decydują jakie są stawki. Radni mają baczyć na budżet, który musi się 

spinać. Radni nie mogą działać wbrew orzeczeniom RIO, która nie pozwala dofinansowywać. 

 

Sołtys wsi Kiełbaski – na tamtej sesji zgłaszałem, żeby radni podjęli uchwałę, żeby płacić z 

metra za mieszkanie. To są ogromne pieniądze, które nie wpływają do budżetu gminy.   

 

Radca Prawny – chodzi Panu, że nieprawidłowo mieszkańcy płacą podatek od nieruchomości. 

Jeżeli chodzi o wymiar, to radni nie mają kompetencji, ponieważ to wójt prowadzi 

postępowanie administracyjne. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała pismo z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie bezdomnego psa. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady odczytała pismo z dnia 5 grudnia 2019 r. Dyrektora ZPPO w Starej 

Kornicy w sprawie funduszy na wykonanie pracy remontowej na boisku szkolnym, polegającej 

na częściowym uzupełnieniu uszkodzonej nawierzchni tartanu, zrobienie nakładki na całości 

boiska oraz umycie nawierzchni.  

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady odczytała pismo z dnia 5 listopada 2019 r. Prokuratury Rejonowej w 

Siedlcach w sprawie postępowania wyjaśniającego w przedmiocie wydawanych przez Radę 

Gminy aktów prawa miejscowego. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady odczytała wykaz wniosków z dnia 6 grudnia 2019 r. przewidzianych do 

realizacji przez Gminę Stara Kornica w latach 2020-2021. 

 

Wykaz wniosków stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radny Mateusz Jóźwiuk – jeżeli chodzi o kompostowniki, bo będą wysyłane deklaracje, może 

żeby był wzór kompostownika.  

 

Przewodnicząca Rady – ustawa nie przewiduje jaki ma być wymiar. Poproszę Panią, żeby 

każdemu sołtysowi przedstawiła. 

 

Radny Mateusz Leszczyński – wprowadzamy do budżetu nowe inwestycje, a co z tymi starymi. 

Zacznijmy robić po kolei, potem róbmy to co jest nowe wprowadzone.     

 

Przewodnicząca Rady – również jestem za tym, żeby to wszystko uregulować, ale w tej chwili 

środki, które są włożone na inwestycje, o które zwracamy się z dofinansowaniem, musimy 

mieć wprowadzone do budżetu. Jeżeli chodzi o inwestycje z 2019 r. to informacja, która została 

przekazana radnym na komisji.  



 

Radny Ignacy Janczuk – to są drobne sprawy, które się zaliczają do remontów bieżących, to 

nie są inwestycje.  Do inwestycji można zaliczyć drogę z Wyrzyk do Popław. 

 

Przewodnicząca Rady – inwestycje są dołączone do budżetu.  

 

Radny Mateusz Leszczyński – co z przetargami, czy coś się zmieni? Mamy teraz przetarg do 

końca roku na śmieci i jeszcze nie jest ogłoszony. 

 

Przewodnicząca Rady – my zlecamy, żeby zrobić jak najwcześniej.  

 

Radny Mateusz Leszczyński – prosiłem, żeby najważniejsze przetargi ogłaszać na początku 

roku jak dowóz dzieci do szkół.  

 

Skarbnik Gminy – jeżeli chodzi o unijne inwestycje OZE, ja to wstawiłam do budżetu do 

inwestycji na rok 2020, bo wiadomo że to nie będzie zrealizowane, a jest dofinansowanie, 

wystąpili o aneks do umowy o wydłużenie terminu. PSZOK to jest ta sama sytuacja, też 

wstawiłam do projektu budżetu, skoro nie będzie zrealizowane w 2019 roku, to musimy 

wstawić do kolejnego projektu budżetu.  Przystąpienie do sporządzeniu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica, 154.000,00 zł wstawiłam 

do projektu budżetu na 2020 rok. Jeżeli chodzi o boisko w Kobylanach i termomodernizację 

szkoły to tego nie, bo już mi się budżet nie spinał i nie mogłam. W tym roku wszystkie wnioski 

z MIAS to jest tak krótki termin, dowiedzieliśmy się w poniedziałek od 2 do 23 grudnia br. na 

rok następny. FOGR też do końca tego roku, na rok następny.  

 

Radny Ignacy Janczuk – czy droga w Wólce będzie z FOGR-u? 

 

Skarbnik Gminy – tak.  

 

Radny Ignacy Janczuk – FOGR to jest małe dofinasowanie. Myślałem, że to pójdzie z dróg 

samorządowych.  Z FOGR-u powinniśmy robić małe drogi do 200.000,00 zł – 300,000,00 zł, 

bo tam jest tylko 100.000,00 zł dotacji.  

 

Skarbnik Gminy – nie otrzymaliśmy odpowiedzi odnośnie Koszelówki.  

 

Radny Ignacy Janczuk – trzeba następny, bo my możemy po dwie drogi składać na każdy rok. 

To jest finansowanie całkiem inne, minimum 70%. 

 

Sołtys wsi Kolonia Kornica – przy okazji budowy w mojej miejscowości inwestor zasypał 

przepust pod drogą gminną, gdzie każdą wiosną płynie woda, w wyniku tego będzie zatopiona 

jedna posesja. 

 

Radny Maciej Chraszcz – chciałam w imieniu mieszkańców Nowych Szpak podziękować za 

pozytywne przegłosowanie dofinansowania drogi na Nowych Szpakach.  

 

Skarbnik Gminy – teraz musimy dopilnować, żeby powiat zrobił to co jest w pasie drogowym 

przy świetlicy.  

 



Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 18:40 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła XXII sesję Rady Gminy Stara Kornica. 
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