PROTOKÓŁ Nr XXIII/2019
z sesji Rady Gminy Stara Kornica
odbytej w dniu 30 grudnia 2019 r.
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:
Data rozpoczęcia:

30.12.2019 r.

Godzina rozpoczęcia:

09:10

Godzina zakończenia:

11:40

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
Kulesza Jacek
Mateusz Leszczyński

Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Małgorzata Patralska -Skarbnik Gminy
2. Urszula Daniluk - Radna Powiatu Łosickiego
3. sołtysi

Punkt 1. Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura – otwieram XXIII sesję Rady Gminy Stara Kornica
w dniu 30 grudnia 2019 r. Witam bardzo serdecznie Skarbnika Gminy Małgorzatę Patralską,
Radną Powiatu Łosickiego Urszulę Daniluk, radnych oraz sołtysów.
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 ze zmianą.
Porządek obrad sesji :
1. Otwarcie.

2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z XXII sesji.
3. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2019-2036,
2) zmian w budżecie gminy na rok 2019,
3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020 – 2036
oraz budżetu Gminy Stara Kornica na rok 2020:
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stara Kornica na lata 2020 – 2036,
b) przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2036,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej na 2020 rok,
e) przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020 – 2036 oraz projektu uchwały
budżetowej na 2020 rok przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
Ochrony Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa Publicznego,
f) dyskusja nad powyższymi projektami uchwał,
g) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stara Kornica na lata 2020 – 2036,
h) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara
Kornica na rok 2020.
4) przystąpienia Gminy Stara Kornica do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady – kto jest za przyjęciem porządku obrad proszę o podniesienie ręki.
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”, zaakceptowała porządek obrad.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
3) przyjęcie protokołu z XXII 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 12 radnych biorących udział w głosowaniu 12 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. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 20192036
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXIII/146/2019 Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 30 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 12 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXIII/146/2019 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.
2) zmian w budżecie gminy na rok 2019
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXIII/147/2019 Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 30 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 12 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXIII/147/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020
– 2036 oraz budżetu Gminy Stara Kornica na rok 2020:

a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020 – 2036

Prognozy

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020 – 2036.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata
2020 – 2036 stanowi załącznik do protokołu.
b) przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2020 rok.
Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok stanowi załącznik do protokołu.
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2036
Przewodnicząca Rady przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2036.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2020 – 2036 stanowi załącznik do protokołu.
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej na 2020 rok
Przewodnicząca Rady przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
uchwały budżetowej na 2020 rok.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok stanowi
załącznik do protokołu.
e) przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020 – 2036 oraz projektu uchwały
budżetowej na 2020 rok przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
Ochrony Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa Publicznego
Przewodniczący Komisji – na komisji wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane
pozytywnie i nie mam żadnych uwag.
f) dyskusja nad powyższymi projektami uchwał
Przewodnicząca Rady – otwieram dyskusje nad powyższymi uchwałami. Czy ktoś z Państwa
ma pytania?
Brak pytań.
g) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020 – 2036
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały nr XXIII/148/2019 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020 – 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 12 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXIII/148/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stara Kornica na lata 2020 – 2036.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
h) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Stara Kornica na rok 2020
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały nr XXIII/149/2019 w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Stara Kornica na rok 2020.
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, spośród 15 ustawowego składu Rady:
12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXIII/149/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara
Kornica na rok 2020.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
4) przystąpienia Gminy Stara Kornica do realizacji Programu „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej” edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXIII/150/2019 Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 30 grudnia 2019 r. sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do realizacji Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
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, spośród 15 ustawowego składu Rady:
12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXIII/150/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica
do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019 - 2020
realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 5. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak interpelacji i zapytań radnych.
Punkt 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Punkt 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodnicząca Rady – czy są jakieś sprawy różne i wolne wnioski?
Radny Piotr Kiryluk – na komisji poruszaliśmy temat odpadów, żeby Pani Irena wytłumaczyła
przetarg.
Przewodnicząca Rady – zarządzam przerwę i poprosimy pracownika odnośnie przetargu.
PRZERWA
PO PRZERWIE
Przewodnicząca Rady – wznawiamy obrady i proszę jeszcze raz o pytanie.
Radny Piotr Kiryluk - pytanie dotyczy przetargu na odpady, proszę powiedzieć na jakim to jest
etapie i czy przetarg został rozstrzygnięty?
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – zostały podjęte uchwały w sprawie regulaminu
dotyczącego utrzymania czystości w gminie. Ten regulamin był głównym załącznikiem do
specyfikacji. Bez tych dokumentów nie było możliwości publikacji przetargu na odbiór odpadów
komunalnych. Przetarg był ogłoszony, termin złożenia ofert w tym przetargu był 20 grudnia. W
tym czasie, wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty. Informacja o złożonych ofertach jest
opublikowana na BIP-ie Urzędu Gminy. To były dwie oferty: MPO Sp. z o. o z Białegostoku i
EKOLIDER z Garwolina. Obie oferty przekraczają kwotę jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. W budżecie gminy mieliśmy zabezpieczone
środki w kwocie 290.855,86 zł. Oferta MPO cena brutto wynosiła 367.200,00 zł, natomiast
oferta EKOLIDER kwota 580.770,00 zł. Przed złożeniem ofert, w trakcie publikacji wpłynęły
uwagi do specyfikacji, dlatego że przepisy są mocno zweryfikowane i my jako gmina musimy
dostosować się do tych zapisów i drugim powodem unieważnienia są względy formalne
polegające na zgłoszeniu uwag do specyfikacji przez wykonawców i konieczności ich
wprowadzenia z nowo obowiązującymi przepisami, które planujemy że w dniu dzisiejszym
opublikujemy zgodnie z prawnie obowiązującymi zapisami.
Radny Piotr Kiryluk - w między czasie zmieniliśmy regulamin, tak?
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – regulamin był dostosowany do obowiązujących
przepisów i on został wprowadzony 6 grudnia na sesji.
Radny Piotr Kiryluk - to było przed przetargiem?
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – tak. Ten regulamin jest również załącznikiem do
specyfikacji i do procedury przetargowej. Regulamin został dostosowany zgodnie z nowo
wprowadzonymi zapisami prawa.
Radny Piotr Kiryluk - i firma na to się godzi, tak?
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – wpłynęły do nas uwagi do specyfikacji. Nie tylko

regulamin jest załącznikiem do specyfikacji, można wejść na stronę i zobaczyć jakie
dokumenty są wymagane do publikacji przetargu.
Radny Piotr Kiryluk - uwagi do specyfikacji wpłynęły już po złożeniu oferty przez firmę?
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – w trakcie. Z tego względu, żeby procedura
przetargowa była zgodnie przeprowadzona z obecnie obowiązującym prawem podejmujemy
decyzję o unieważnieniu, dostosowujemy całą dokumentację przetargową i będziemy
publikować na pełnoprawnych zapisach ustawowych.
Radny Piotr Kiryluk - mimo wszystko firma złożyła ofertę?
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – założyła, ale nie wiem czy ktoś tego nie podważy.
Radny Piotr Kiryluk - ta oferta nowa będzie wyższa?
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – nie wiem. Trudno mi powiedzieć.
Radny Piotr Kiryluk podważy.

nie można było rozstrzygnąć tego przetargu i poczekać, aż ktoś

Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – to było uzgadniane z Panią Mecenas.
Radny Piotr Kiryluk - jakieś kary?
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – my podlegamy kontrolom.
Radny Dariusz Stepczuk – mam prośbę. Rok się kończy i zasadnym byłoby poinformowanie
wszystkich radnych, sołtysów i społeczeństwo o planach, które mamy do podjęcia,
inwestycjach, a także o tych inwestycjach które rozpoczęliśmy, a są w trakcie.
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – ja przekazywałam Państwu informację, z realizacji
całego budżetu, inwestycji. Praktycznie wszystkie zadania zostały zrealizowane, przechodzą
instalacje solarne, bo w listopadzie był ogłoszony przetarg na instalacje OZE. Termin składania
ofert został wyznaczony na 27 grudnia, w związku z tym, że jest znaczne zainteresowanie firm
i było dużo zapytań w tej kwestii, odpowiadając na te informacje, to też jest wszystko na stronie
opublikowane, dla wykonawców, został przesunięty termin składania ofert do 15 stycznia.
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, umowa z wykonawcą po
przetargu jest w przyszłym roku do maja. Również z jednostką mamy zawarty taki termin
rozliczenia. To co wynikało z bieżących inwestycji, z bieżących remontów to zostało
zrealizowane. Studium jest przeniesione na przyszły rok, ponieważ była możliwość ubiegania
się o grant na opracowanie. Więc przystąpiliśmy do tego projektu „Mój plan” i to jest pozyskanie
dla gminy dodatkowych środków. To będzie na realizację wyłożenia, uzgodnień, publikacji.
Radny Piotr Kiryluk - to jest finansowane przez Państwo?
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – grant jest na bazie dotacji, kwota 30.000,00 zł.

Radny Piotr Kiryluk - to nie zależnie jaka firma wygra przetarg?
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – grant będzie realizowany we współpracy z firmą
urbanistyczną, która zostanie wyłoniona do opracowania.
Radny Piotr Kiryluk - kto dostarczał węgiel do strażnicy w Szpakach, w jakiej cenie i w jakiej
ilości?
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – co roku uzgadniamy ze strażami, prosimy o
złożenie zapotrzebowania w jakich ilościach i do jakiej jednostki. Tym zajął się Pan Miroński
jako przedstawiciel straży. Robił rozeznanie, bo też chodzi o jakość tego opału, złożył do rady
wniosek o zabezpieczenie środków, w jakiej ilości na wszystkie strażnice, na hydrofornię i tak
zostało to zrealizowane.
Radny Piotr Kiryluk - to jest podobnie jak w funduszu sołeckim, że wybiera dostawcę,
wykonawcę.
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – zależy nam, żeby jakość węgla była dobra, żeby
odbiorcy nie narzekali że kupiliśmy węgiel tani, a złej jakości, bo on musi spełniać parametry.
Radny Krzysztof Gawłowski – chciałbym zapytać o przystanki w Kobylanach jak wygląda
sytuacja i o programy autobusowe co gmina przystąpiła?
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – o programie nie powiem nic, bo nie znam tego
tematu.
Przewodnicząca Rady – jeżeli można poprosiłabym Radną Powiatu Łosickiego o zapytanie,
bo dzisiaj macie sesję, ale z tych informacji które do tej pory dostała gmina, to wiem że nie
będzie dalszej edycji tego projektu.
Radny Krzysztof Gawłowski – rozmawiałem z panem dyrektorem odnośnie drogi powiatowej
w Kobylanach.
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – przy odbiorze pan dyrektor zadeklarował, że będą
rowy pokoszone, że będzie uporządkowane miejsce przy przystanku. Przy przystankach
chodzi o ustawienie znaków, więc pieniądze będą na to w przyszłym budżecie i my zakupimy
te znaki.
Radny Dariusz Stepczuk – mam prośbę również do radnych, żeby w 2020 roku opracowali
logarytm czynności, które mamy do zrealizowania.
Radny Maciej Golwiej – firma, która odbiera odpady to 370.000,00 zł, a my mamy 280.000,00
zł. Wychodzi na to, że za mało podnieśliśmy stawki za śmieci.
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – tak jak Państwo wiecie to musi się bilansować,
więc jeśli takie kwoty będą, to na pewno się nie zmieścimy.

Radny Ignacy Janczuk – czy mogłaby Pani przedstawić, które z zapisów są błędne na
podstawie których zostanie unieważniony przetarg.
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – pracownik zajmuje się tymi sprawami. Ja nie
angażuje się w ustawę o odpadach.
Radny Ignacy Janczuk – skoro Pani jest w komisji przetargowej, to Pani wie na podstawie
jakiego punktu będziecie uchylać.
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – cały czas jesteśmy w kontakcie z Panią Mecenas.
Głównie chodzi o prawo, które zostało wdrożone.
Przewodnicząca Rady – na chwilę obecną regulamin jest analizowany przez Panią Mecenas,
ponieważ ustawa nakazuje szereg zmian.
Pracownik Urzędu Gminy Sylwia Hryciuk – chodzi o załączniki do specyfikacji.
Radny Piotr Kiryluk – firmy, które przystąpiły do przetargu miały jakieś wątpliwości, że są złe
zapisy, czy to pracownicy gminy uznali, że coś jest nie tak w specyfikacji.
Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – do budżetu na 2020 r. miały być przeznaczone środki
na remont dróg gminnych, czytam w budżecie i nie ma nic. Nie będziemy mieli za cztery lata
dróg gminnych, a środki nie zostały zabezpieczane na ten rok.
Przewodnicząca Rady – o jaką drogę chodzi?
Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – na całej gminie.
Przewodnicząca Rady – odnośnie planów na 2020 r. to mamy modernizację drogi w sołectwie
Stara Kornica.
Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – ja zgłaszałem na dwóch sesjach remont dróg gminnych
i radni mieli na komisjach to podjąć.
Przewodnicząca Rady – proszę o informację, które z dróg w Państwa sołectwach są do
naprawy?
Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – podejdźmy normalnie do tego, trzeba przeznaczyć
konkretne pieniądze, bo to w całej gminie jest. To jest problem całej gminy i wy jako radni
musicie podjąć decyzję.
Przewodnicząca Rady – jeżeli będzie nadwyżka, ponieważ nie wiemy czy wszystkie
inwestycje, które są wzięte do planu na 2020 r., przeznaczymy na pewno jakieś środki na drogi.
W tej chwili nie możemy powiedzieć jakie są to kwoty, bo nie mamy rozliczonego budżetu
2019 r.
Radny Mateusz Jóźwiuk – rozmawialiśmy na sesjach, żeby przejechać się po drogach. Ja
mam taką drogę na Szpakach Kolonia. Mamy drogi gminne, przejedźmy się po nich jako rada,

ustalmy kolejność, które drogi remontujemy.
Radny Ignacy Janczuk – my się staramy o budowę dróg. Od początku roku mówiłem, abyśmy
się skupili na pozyskiwaniu środków z programu dróg samorządowych i można było na
2020 r. składać od sierpnia albo września. Do tej pory gmina nie złożyła żadnego wniosku, my
o tym nie wiemy, a to są drogi finansowane 70%. Każda gmina w ciągu roku może zgłosić dwie
drogi do tego programu, a powiat trzy. Budżet, który jest w tej chwili jest bardzo słaby,
deficytowy gdzie nie ma większych inwestycji, a jeszcze dojdą inwestycje, które nie są
realizowane w tym roku.
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – te wszystkie dłuższe odcinki są realizowane z
dofinansowania i ubiegamy się o te dofinansowania. Najbardziej dostępnym dla nas
dofinansowaniem jest FOGR. W którymś roku były dwa odcinki dofinansowane, regularnie
otrzymujemy na jedną drogę w ciągu każdego roku. Pozyskiwanie z innych źródeł, to mamy
prośbę, bo my sami nie mamy na tyle wiedzy, które drogi spełnią takie kryteria i za te kryteria
pozyskiwane są punkty, więc nie każda droga się kwalifikuje do takiego rodzaju dofinasowania
i nie na każdą drogę można takie środki pozyskać. Jeśli jest taka wiedza, taka możliwość
serdecznie prosimy o wskazanie nam takich dróg. Będziemy opracowywać na to
dokumentację, bo żeby złożyć wniosek trzeba mieć pełną dokumentację, pełne obwarowania
pozyskane przy pisaniu prawa budowlanego oraz koszty danej drogi, żeby można było ten
wniosek złożyć.
Radny Ignacy Janczuk - taką wiedzę to powinniście mieć wy, bo program trwa już dwa lata.
Rozmawiałem z ministrem na ten temat i powiedział, że to będą drogi bardzo proste, tam nie
będzie warunków, których nie będzie można spełnić. Gmina powinna mieć wiedzę na ten
temat.
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – są nabory z lokalnych dróg samorządowych, ale
w tym układzie ta droga musi łączyć się z drogami wyższego rzędu i to jest podstawowy
warunek.
Radny Ignacy Janczuk – przynajmniej w dwóch pismach składałem naszą drogę na Kolonii w
Wólce Nosowskiej, żeby ją zakończyć.
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – wracając do procedury przetargowej na odbiór,
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych wpłynęło pismo 19.12.2019 r. w trakcie
obowiązywania procedury przetargowej, przed złożeniem ofert. Zgodnie z obowiązującymi
zasadami w przetargach na odbiór odpadów należy podawać cenę za tonę odebranych
odpadów. Zaproponowane przez Państwa rozliczenie ryczałtowe skutkuje unieważnieniem
postępowania. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości art.6e ust. 3, to zostało prawem
nałożone i my musimy to respektować.
Przewodnicząca Rady – poproszę informację odnośnie węgla. Część faktur, jeżeli chodzi o
zakup węgla, było pismo Komendanta Gminnego OSP w związku z rozpoczynającym się
sezonem grzewczym zgłosił się z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie gminy.
Wysokość środków 24.800,00 zł na zakup węgla kamiennego z przeznaczeniem na
ogrzewanie strażnic, świetlic wiejskich i innych budynków gminnych. Zgłaszał 31 ton, zgoda
była wyrażona na 25 ton zakupu. Kupiony węgiel był gatunku kostka o parametrach 25,21

kJ/kg.
Radny Piotr Kiryluk – kto dostarczył węgiel?
Przewodnicząca Rady – jest to oferta firmy All Stuff.
Radny Piotr Kiryluk - chciałbym się ustosunkować do kolegi Tadeusza odnośnie naprawy dróg.
Ja osobiście kilka razy zgłaszałem do pana wójta o naprawę dróg gminnych na terenie mojego
sołectwa. To nie jest wina rady, że są nienaprawione, tylko pana wójta, bo on nie podjął takiej
decyzji i nie mamy na to wpływu. To są wydatki bieżące.
Radny Marek Michaluk – złożyliśmy wniosek do funduszu dróg samorządowych na drogę w
miejscowości Wólka Nosowska i Koszelówka, co się dzieje z naszym projektem?
Zabezpieczyliśmy 30.000,00 zł na projekt, rok mija, jakie mamy informacje na temat tego
projektu?
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – podejrzewam, że wniosek jest w trackie
rozpatrzenia, bo nie mamy negatywnej ani pozytywnej, był czas na złożenie uzupełnień i te
uzupełnienia zostały złożone i czekamy.
Radny Marek Michaluk – pytanie do radnego. Mówi pan, żebyśmy dalej składali wnioski, jak
najbardziej, tylko że złożyliśmy wniosek, rok minął i nie mamy żadnej decyzji. Następną drogę
tak samo zabezpieczymy środki i czekamy. W ciągu jednego roku możemy złożyć dwie drogi,
jak najbardziej możemy, tylko to się odbiega w czasie. Mamy złożoną drogę na Wólce
i Koszelówce ona może się odbyć w 2020, 2021 albo 2023.
Radny Ignacy Janczuk – w tej chwili my nie mamy żadnej wiedzy na jakiej podstawie procedura
jest wydłużona. Może być wiele czynników, może być za późno, może być zły projekt. W
niektórych samorządach drogi zostały wykonane, tutaj jakaś jest przyczyna. Proszę nam
powiedzieć co musieliśmy poprawić i kiedy te poprawki zostały wniesione.
Przewodnicząca Rady – to samo odnosi się do wszystkich naszych inwestycji, które teraz
podjęliśmy, bo na chwilę obecną nie mamy żadnej odpowiedzi odnośnie dofinansowania
boiska w Kobylanach, dofinansowania inwestycji w szkole.
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – wniosek został złożony w terminie, poprawki
zostały uzupełnione w terminie. Wniosek jest w rozpatrzeniu. Nie mamy ani pozytywnej ani
negatywnej odpowiedzi.
Radny Ignacy Janczuk – jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie to on będzie na ten
rok, jako inwestycja 2019 r., a nie 2020 r. Realizowana będzie w roku następnym, a inwestycja
będzie roku 2019, a na 2020 będzie można od nowa składać drogi.
Pracownik Urzędu Gminy Irena Maciejuk – poprzednie lata były z FOGR-u i ze schetynówki.
Przewodnicząca Rady – na komisji budżetowej powiatu, na którą byliśmy zaproszeni
zgłaszaliśmy z zastępcą wójta cztery drogi, które chcielibyśmy żeby były wzięte pod uwagę w
kolejnym roku do realizacji i w porozumieniu z powiatem. Na chwilę obecną odnośnie tych

czterech dróg dostaliśmy odpowiedź, że zapotrzebowanie zostało złożone nie w terminie.
Sceptycznie do tego podchodzę, dlatego że wszyscy chcielibyśmy budować drogi, ale musimy
mieć zgodę naszych współbratyńców, którzy chcieliby do naszej gminy te środki przeznaczyć.
Poproszę panią skarbnik o przedstawienie kwot odnośnie budowy w Szpakach, bo one ulegały
zmianom.
Skarbnik Gminy – przedstawię wniosek o płatność, o przekazanie środków pieniężnych dla
Powiatu Łosickiego na odbudowę drogi powiatowej 2016W Nowe Szpaki – Walim w
miejscowość Nowe Szpaki i Walim na odcinku od 0+020 km do 2+635 km, o długości 2,615
km i całkowity koszt łącznie z wykonaniem dokumentacji projektowej wyniósł 1.789.287,54 zł.
Finansowanie tego zadnia przedstawia się następująco, środki finansowe z budżetu państwa
1.316.911,00 zł, środki z powiatu 236.908,54 zł, udział Gminy Stara Kornica 235.468,00 zł.
Drugi odcinek, który został wyłączony bo nie było własności gruntów, wartość tego zadnia
44.656,69 zł, finansowanie jest po 50%, czyli powiat 22.328,69 zł, Gmina Stara Kornica
22.328,00 zł. Kwoty do przekazania są po ostatecznym rozliczeniu.
Radny Ignacy Janczuk – w styczniu zgłaszałem, żebyśmy jako rada zgłosili do powiatu drogi,
żeby każdy z radnych mógł zgłosić drogę. Coś zgłosiliście, ale w konsultacji z kim. Czy my
mieliśmy szansę zgłosić drogę do powiatu? Zgłosiliście co chcieliście. Przy dobrej współpracy
z powiatem można realizować drogi.
Przewodnicząca Rady – poproszę panią skarbnik o odczytanie jakie kwoty były przeznaczone
w bieżącym roku na drogi.
Skarbnik Gminy – w budżecie gminy 2019 r. były zaplanowane i realizowane następujące
drogi: przebudowa drogi gminnej w Starej Kornicy polegająca na modernizacji na działce
nr 59 i 86, kwota 38.877,90 zł, modernizacja dróg gminnych sołectwa wsi Stara Kornica było
w planie 200.000,00 zł, opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej
nr 2605W o nr ewidencyjnych działek 287 w miejscowości Wólka Nosowska oraz 316, 319 i
321 w miejscowości Koszelówka, kwota 21.300,00 zł. Opracowanie dokumentacji technicznej
na przebudowę drogi gminnej nr 2604W o nr ewidencyjnym działek 325 w miejscowości
Koszelówka, kwota 14.300,00 zł. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi
gminnej 2603W o nr ewidencyjnym 526 w miejscowości Koszelówka, kwota 6.400,00 zł.
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wyrzyki – Popławy wraz z nadzorem
inwestorskim koszt inwestycji przy planie 479.420,85 zł, realizacja 448.959,67 zł. Przebudowa
drogi gminnej o nr ewidencyjnym działki 239/5 obejmująca budowę chodnika w miejscowości
Wygnanki, zaplanowana kwota 90.000,00zł, a wykonanie 89.179,72 zł. Modernizacja drogi
gminnej w Kobylanach nr 2614W, kwota 32.549,80 zł i ta droga przylegała do skrzyżowania.
Modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych nr 2021W i 2036W z drogą gminną nr 2614W
w miejscowości Kobylany, kwota 50.303,00 zł. Udzieliliśmy pomocy finansowej dla powiatu na
drogę w Szpakach 235.468,00 zł.
Przewodnicząca Rady – to jest dziesięć działań na inwestycje drogowe. W przyszłym roku
jeżeli środki będą pozwalały to przychylimy się do dróg gminnych. Duże koszty ponosimy na
przygotowanie dokumentacji.
Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – Radny Gawłowski zgłosił wycinkę krzaków w rowach
przy drogach powiatowych, to nie ma sensu. Lepiej zgłosić, żeby oni to spryskali, bo po roku

znów urośnie.
Radna Powiatu Łosickiego Urszula Daniluk – odnośnie drogi w Kobylanach to tam zrobi się
porządek. W tym roku w powiecie były robione dwie drogi klęskowe i jedną z nich była droga
na Nowych Szpakach, w jakimś sensie nasza gmina została wyróżniona, to jest niewątpliwie
sukces i powinniśmy się z tego cieszyć. Pismo o którym Pani Przewodnicząca wspomniała, to
trochę było za późno złożone, żeby ująć w budżecie 2020 r., ale to nie znaczy że nie będą
rozpatrywane. Jestem też w Komisji Budżetowej i bardzo dobrze że zostały zgłoszone Wyrzyki,
droga z Rudki do Wygnanek, to nie będzie odrzucone na bok. Ja ze swojej strony będę starała
się pomóc i wspierać Gminę.
Sołtys wsi Wólka Nosowska Arkadiusz Romaniuk – czy któraś ze świetlic gminnych nie płaci
za wodę.
Radny Piotr Kiryluk – powiedziała pani, że zostały zgłoszone cztery drogi do powiatu, które to
drogi?
Radna Powiatu Łosickiego Urszula Daniluk – drogi powiatowe wymagające pilnych remontów:
Rudka – Kobylany – Wygnanki, Wólka Nosowska – Nosów, Nowa Kornica – Wyrzyki, Walimek.
Przewodnicząca Rady – poproszę pracownika o odpowiedź, czy któraś ze świetlic jest
zwolniona z opłaty za pobór wody.
Pracownik Urzędu Gminy Joanna Stefanowicz – jeżeli chodzi o pobór wody w świetlicach to
zwolniona jest świetlica w Starej Kornicy, ponieważ koszt ponosi wynajmujący. Spisywany jest
protokół i na podstawie zużycia wody ponosi opłatę.
Przewodnicząca Rady – jeżeli chodzi o wynajem świetlicy na cele komercyjne, to opłaty
wszelkie ponoszą wynajmujący. Jeżeli chodzi o mieszkańców to na chwilę obecną nie
korzystali ze świetlicy.
Radny Piotr Kiryluk – czy jest wystawiana faktura dla świetlicy w Starej Kornicy?
Pracownik Urzędu Gminy Joanna Stefanowicz – jest wystawiana.
Radny Piotr Kiryluk – na kogo?
Pracownik Urzędu Gminy Joanna Stefanowicz – jest wystawiana na świetlicę, z tym że
płatności dokonuje gmina, z tego względu że gmina pobiera opłaty za wynajem sali.
Radny Piotr Kiryluk – czy to jest ewidencjonowane kiedy i ile wpłacił?
Przewodnicząca Rady – są faktury za wynajem. Jeżeli ktoś wynajął, to ma sporządzoną
umowę i na podstawie zużycia ma wystawianą fakturę.
Radny Piotr Kiryluk – czy za obsługę sali to sołtys otrzymuje wynagrodzenie od gminy. Czy
osoba za pilnowanie sali ma wynagrodzenie?

Radny Stanisław Maciejuk – tak.

Radny Piotr Kiryluk – w jakiej wysokości?
Przewodnicząca Rady – poprosimy pracownika. Czy jeszcze ktoś ma pytania?
Radny Dariusz Stepczuk – do pani radnej, czy mogłaby pani naświetlić sprawę pogorzeliska
przy drodze powiatowej.
Radna Powiatu Łosickiego Urszula Daniluk – jeżeli chodzi o ten budynek, to stoi w pasie
drogowym należącym do powiatu. Jak to będzie rozwiązane to nie wiem, musiałabym tą
sprawę zgłosić do pana dyrektora.
Radny Dariusz Stepczuk – trzeba się tym zająć, bo uporządkowanie tego terenu
wyprostowałoby drogę na Walim.
Radna Powiatu Łosickiego Urszula Daniluk – zapytam co w tej sprawie można zrobić.
Radny Dariusz Stepczuk – powinniśmy się wspólnie zastanowić nad rewitalizacją działki gdzie
jest budynek starej gminy, żeby przebudować to skrzyżowanie gdzie jest pomnik.
Przewodnicząca Rady – poproszę o odpowiedź, czy są uiszczane opłaty za wodę, światło na
Starej Kornicy oraz kto się opiekuje tą salą, czy pobiera wynagrodzenie?
Pracownik Urzędu Gminy Emilia Borysiak – mamy stałego opiekuna świetlicy wiejskiej w Starej
Kornicy. Ta osoba opiekuje się odpłatnie, mamy zawartą z tą osobą umowę zlecenia i pobiera
ona wynagrodzenie za opiekę nad salą 1.500,00 zł netto miesięcznie. Umowa jest do końca
tego roku. W okresie zimowym nie będziemy wynajmowali, bo nie ma wesel, bo wesela
zaczynają się od maja 2020 r., więc na okres zimowy nie będziemy zawierali umowy z
opiekunem.
Radny Stanisław Maciejuk – kto będzie opiekował się salą?
Pracownik Urzędu Gminy Emilia Borysiak – a jakie są potrzeby w okresie kiedy nie
wynajmujemy. To jest jedyna sala gdzie mamy zatrudnionego opiekuna, ponieważ w okresie
letnim od kwietnia do listopada jest wynajmowana komercyjnie. Mamy ustaloną stawkę za
wynajem, jest stała opłata 2.000,00 zł plus opłaty ryczałtowe za media. Spisujemy protokół
odbioru z osobą, która wynajmuje, spisujemy wszystkie liczniki.
Radny Piotr Kiryluk – co należy do obowiązków tej osoby?
Pracownik Urzędu Gminy Emilia Borysiak – dbanie o porządek w środku, bieżące konserwacje
i naprawy. W budżecie na przyszły rok zabezpieczone są pieniądze na zmianę wystroju sali,
zmianę oświetlenia wewnątrz, wymianę krzeseł, w związku z tym planowana jest też podwyżka
opłaty stałej, mamy teraz 2.000,00 zł i planujemy podnieść na 3.000,00 zł. Dla mieszkańców
Starej Kornicy jest stawka preferencyjna 500,00 zł, będzie 1.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady – jeżeli chodzi o salę w Starej Kornicy to już wszystko wiemy.
Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 11:40 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura
zamknęła XXIII sesję Rady Gminy Stara Kornica.
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