PROTOKÓŁ Nr XXV/2020
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Stara Kornica
odbytej w dniu 31 marca 2020 r.
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:
Data rozpoczęcia:

31.03.2020 r.

Godzina rozpoczęcia:

11:30

Godzina zakończenia:

13:20

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 Pieczyński

Ponadto w sesji udział wziął:

Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica

Punkt 1. Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura – otwieram XXV nadzwyczajną sesję Rady Gminy
Stara Kornica w dniu 31 marca 2020 r. Witam bardzo serdecznie Wójta Gminy Kazimierza
Hawryluka oraz przybyłych radnych.
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.
1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
3. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Stara Kornica z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny w 2019 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

4. Raport kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy z realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kornica w 2019 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 r.
6. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stara Kornica w roku 2019.
7. Raport z wykonania w 2019 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów
jego realizacji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Stara Kornica na rok szkolny
2019/2020,
2) przyjęcia stanowiska Rady Gminy Stara Kornica w sprawie finansowania oświaty,
3)
uchylenia uchwały Nr XVIII/97/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 26 września
2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa i przebudowa
stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami
towarzyszącymi, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara
Kornica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz z nadzorem
inwestorskim”,
4) zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody
w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi”,
5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020-2036,
6) zmian w budżecie gminy na rok 2020,
7) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Stara Kornica środków
stanowiących fundusz sołecki w 2021 roku,
8) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 2020 roku.”
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Radny Ignacy Janczuk – po przeczytaniu porządku obrad, trochę się zmartwiłem. Chciałbym,
żeby Pani mi wyjaśniła na jakiej podstawie przyjęła Pani do porządku obrad uchwałę, która
znosi fundusz sołecki, bez konsultacji z kimkolwiek, nawet z sołtysami, którzy są najważniejsi,
bo sołectwo jest najmniejszą jednostką samorządu gminnego. My dzisiaj mamy podjąć
uchwałę o niewyodrębnianiu tego budżetu. Nie wiem czemu tak się stało, gdzie budżet sołecki,
to są jedyne inwestycje, które rozwijają dane miejscowości. Dzięki tym funduszom rozwinęły
się nasze lokalne społeczności, nasze świetlice zostały doposażone, drogi. Uważam, że nie
możemy tej uchwały podjąć dzisiaj, nawet przez grzeczność względem sołtysów, ich nie ma,
a my podejmujemy tak ważną rzecz o wyłączeniu funduszu sołeckiego. Składam formalny
wniosek o wyłączenie w punkcie 9 podpunkt 7 uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy Stara Kornica środków stanowiących fundusz sołecki w 2021
roku. Proszę wszystkich radnych o poważne potraktowanie mojego wniosku i poparcie, bo
tylko dzięki funduszom rozwijają się nasze miejscowości. Niejednokrotnie są to jedyne
pieniądze, które trafiają do naszych miejscowości. Proszę o przychylenie się do mojego
wniosku i wyłączenie tej uchwały z dzisiejszej sesji.

Przewodnicząca Rady – za chwilę przegłosujemy Pana wniosek. Postaram się wyjaśnić
dlaczego ten projekt uchwały został Państwu przedstawiony. Dzisiejsze nasze spotkanie jest
spotkaniem nadzwyczajnym, z tego względu, że został ogłoszony stan pandemii, dlatego nie
odbyła się wcześniej komisja, a ten wniosek został włączony do dzisiejszego porządku obrad,
z tego względu, że do 31 marca Pani Skarbnik musi podać do RIO czy na kolejny rok będzie
fundusz sołecki wydzielony w budżecie gminy na 2021 rok. Z tego względu, że nie wiemy jak
będą się kształtowały przychody podatku i różnych innych opłat, które gmina pobiera, dlatego
dopuściłam uchwałę do dzisiejszego głosowania. Jeżeli Radni są za tym, żeby te środki
zostały w budżecie na 2021 rok, to będzie zależało tylko i wyłącznie od nas, czy my
wyodrębnimy te środki na 2021 r., czy nie. Proszę się nad tym zastanowić, ponieważ nie wiemy
jak będą się dalej kształtowały nasze finanse. Proszę wziąć pod uwagę, że będziemy mieć w
przyszłym roku, jeżeli dostaniemy pożyczkę, którą będziemy spłacać przez piętnaście lat.
Jeżeli dostaniemy jakieś dofinansowania do dróg, naprawdę musimy się zastanowić czy
będziemy mieć na to pieniądze. Z drugiej strony, pamiętajmy o tym, że jeżeli ten fundusz
będzie wydzielony, to może się tak stać, że zostanie ograniczony, ze względu na to, że
Państwo nie będzie miało na to środków zewnętrznych. Przejdziemy w tej chwili do
przegłosowania nad wyłączeniem z porządku obrad podpunktu 7, według wniosku Radnego
Janczuka. Kto z Państwa Radnych jest za wykreśleniem z porządku obrad z punktu 9
podpunktu 7 na niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Stara Kornica
środków stanowiących fundusz sołecki w 2021 r. proszę o podniesienie ręki i przegłosowanie.
Jeżeli chcecie, żeby ten podpunkt został wyłączony i ten fundusz został wydzielony na przyszły
rok bezwzględnie, to proszę o przegłosowanie, że tą uchwałę zdejmujemy. Kto jest za
wykreśleniem tego podpunktu proszę podnieść rękę.
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: 10 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”,
1 głos „wstrzymujący się”.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – ten podpunkt zostaje wykreślony z dzisiejszego porządku obrad.
Przejdziemy do przegłosowania porządku obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad z
wykreśleniem tego podpunktu, 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: 12 głosami „za”,1 głos „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”, zaakceptowała porządek obrad.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
3) przyjęcie protokołu z XXIV 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. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Stara Kornica z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny w 2019 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
Przewodnicząca Rady – to sprawozdanie zostało Państwu dostarczone, czy ktoś z Państwa
ma uwagi do tego sprawozdania? Jeżeli nie ma żadnych uwag, to przyjmujemy to
sprawozdanie jednogłośnie.
Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Stara Kornica z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny w 2019 r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 4. Raport kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kornica w 2019 roku.
Przewodnicząca Rady – czy ktoś z Państwa ma pytania do Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Starej Kornicy, czy są uwagi do tego programu? Jeżeli nie, to
przyjmujemy go jednogłośnie.
Raport kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kornica w 2019 r. stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 5. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 r.
Przewodnicząca Rady – sprawozdanie również zostało Państwu przedstawione, są w nim
zwarte wszystkie uchwały oraz zadania, którymi Komisje się zajmowały w ciągu ostatniego
roku. Czy ktoś z Państwa ma pytania co do tego sprawozdania? Jeżeli nie ma pytań
przyjmujemy to sprawozdanie.
Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 r. stanowi załączniki do protokołu.
Punkt 6. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stara Kornica w roku 2019.
Przewodnicząca Rady przestawiła analizę stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stara
Kornica w roku 2019.
Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stara Kornica w roku 2019 stanowi załącznik
do protokołu.
Punkt 7. Raport z wykonania w 2019 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii i efektów jego realizacji.
Przewodnicząca Rady – raport został Państwu przedstawiony. W tym raporcie zawarte są
działania, które były podjęte w 2019 r. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla

uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Raport z wykonania w 2019 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów
jego realizacji stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)

określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Stara Kornica na rok
szkolny 2019/2020

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXV/157/2020 Rady Gminy Stara
Kornica z dnia 31 marca 2020 r. sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie
Stara Kornica na rok szkolny 2019/2020.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada
w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXV/157/2020 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie określenia średnich cen jednostek
paliwa w Gminie Stara Kornica na rok szkolny 2019/2020.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
2)

przyjęcia stanowiska Rady Gminy Stara Kornica w sprawie finansowania
oświaty

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXV/158/2020 Rady Gminy Stara
Kornica z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Stara Kornica w
sprawie finansowania oświaty.
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 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXV/158/2020 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy
Stara Kornica w sprawie finansowania oświaty.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
3)

uchylenia uchwały Nr XVIII/97/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 26
września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.
„Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz
z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica wraz z opracowaniem
dokumentacji projektowej oraz z nadzorem inwestorskim”

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXV/159/2020 Rady Gminy Stara
Kornica z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/97/2019 Rady Gminy
Stara Kornica z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa
i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami
towarzyszącymi, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara
Kornica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz z nadzorem inwestorskim”.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Radny Piotr Kiryluk – dlaczego odrzucamy tą uchwałę. Mam starą uchwałę przed sobą, tutaj
jest 230.000,00 zł więcej zabezpieczonych środków szacunkowych i zmieniają się lata
realizacji tego przedsięwzięcia. Mamy rok 2020, a na nowym mamy rok 2021.
Przewodnicząca Rady - poproszę Pana Wójta o wyjaśnienie.
Wójt Gminy – jest to podyktowane czasem procedowania i ewentualnego czasu podpisania
umowy, bo tych umów nie podpiszemy teraz, najbliższych dwóch, trzech miesiącach, tylko
jeżeli dojdzie do podpisania, cała procedura rozpoczęcia realizacji i wejścia firmy na plac
budowy, to jest druga połowa 2021 r. Pierwotnie planowaliśmy, tak wynikało z założeń
jednostek dotujących, jeżeli byłoby wszystko dobrze, a nie ma w tej chwili, bo mamy stan
pandemii, to zakładaliśmy, że byśmy zaczęli w trzecim, czy czwartym kwartale 2020 r. W tej
chwili ze względu na sytuację w kraju, a to jeżeli ubiegamy się o środki to też jednostki patrzą
na sytuację czy będzie krzywa rosła, czy spadała i nawet na dzień dzisiejszy jeżeli robimy
uzgodnienia, konsultacje odbywa to się w formie zdalnej.
Radny Piotr Kiryluk – jeszcze pytanie odnośnie różnicy kwoty.
Wójt Gminy – w całym procesie i kosztorysie, został wyłączony z kosztów kwalifikowalnych
system informatyczno-komputerowy i liczniki zdalnego odczytu, bo to nie jest zadanie
inwestycyjne, ta wartość to jest ok. 270.000,00 zł. Mówiłem służbom, że korygujemy koszty
kwalifikowalne, to dajemy jako koszty własne, jeżeli budżet pozwoli, to będziemy to realizować,
ale tendencja jest taka, że nie będzie środków na wydanie tych 200 czy 270 i wymiana
mierników wody już na mierniki odczytu zdalnego. Przy okazji może wcześniej zrobimy
weryfikacje, czy wszyscy mają prawidłowo podłączone wodomierze i czy wszyscy płacą
według odczytu za wodę.
Przewodnicząca Rady - jeżeli nie ma więcej pytań, to przejdziemy do przegłosowania uchwały.
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 XXV/159/2020 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/97/2019
Rady Gminy Stara Kornica z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
zadanie pn. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce Nosowskiej wraz z
infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Stara Kornica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz z nadzorem
inwestorskim”.

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
4)

zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa i przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami
towarzyszącymi”

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Stara
Kornica z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa
i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami
towarzyszącymi”.
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 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXV/160/2020 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa
i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami
towarzyszącymi”.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
5)

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 20202036

Przewodnicząca Rady – przejdziemy do kolejnego podpunktu, a mianowicie do uchwały Nr
XXV/161/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 marca 2020 r. sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020-2036. Zanim
przejdziemy do przegłosowania powyższej uchwały, czy koś z Państwa ma pytania? Jeżeli nie
mają Państwo pytań przejdziemy do przegłosowania uchwały. Tak jak pan Wójt mówił,
wymiana wodomierzy nie została zawarta i nie są zawarte przydomowe oczyszczalnie
ścieków, są wyłączone z tego projektu.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXV/161/2020 Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 31 marca 2020 r. sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
12 głosów „za”, 1 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXV/161/2019 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020-2036.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

6)

zmian w budżecie gminy na rok 2020

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXV/162/2020 Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – czy ktoś z Radnych ma pytania do powyższej uchwały?
Radny Piotr Kiryluk – proszę o wyjaśnienie w działach 400, 600, 700, 750 na co zostały
zwiększone środki? Dział 400 dostarczanie wody 4.000,00 zł.
Wójt Gminy – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, to są wydatki
na bieżące zakupy usług. Czyli zakup usług, to jest temat związany z dokonaniem badań
elektrycznych lub ciśnieniowych urządzeń instalacji, bo weszło w trakcie roku prawo, które
nakazuje robić takie przeglądy, pomiary.
Radny Piotr Kiryluk – dział 600 transport i łączność 24.139,60 zł fundusz sołecki w Starej
Kornicy.
Wójt Gminy – to są sprawy przesunięć, zmiany nazwy i realizacji.
Radny Piotr Kiryluk – bo jest dołożone 12.668,07 zł.
Wójt Gminy – zakup usług, to w tej chwili nie wiem. Nigdzie nie było wzmianki, że zwiększamy
środki na drogownictwo.
Przewodnicząca Rady – na badania. To są pieniądze założone na badania pracowników
związane z bhp.
Wójt Gminy – też było zgłoszone, przekazane na piśmie, żeby zabezpieczyć środki na badania
związane, te osoby które mają styczność zewnętrzną, pomiary hałasu, szumu, szkodliwości
amoniaku. Trzeba było dołożyć pieniądze, ale na obecną chwilę nie wykonamy tych badań ze
względu na stan pandemii. Firmy, które mogą to zrobić w tej chwili odmawiają wykonania.
Radny Piotr Kiryluk – dział 700 gospodarka mieszkaniowa 8.230,00 zł, zakup usług
pozostałych.
Wójt Gminy – chodzi o przebudowę oświetlenia w lecznicy. Na 100% nie potwierdzę, ale taki
temat był zgłaszany. Też gospodarka mieszkaniowa, może być układ taki nieruchomości,
mamy na myśli gospodarka mieszkaniowa, nieruchomości wszystkie obiekty gminne muszą
być przebadane jeżeli chodzi o przepięcia, porażenia. To robimy co jakiś czas, w tym roku też
musimy to zlecić i zrobić wszystkie świetlice, wszystkie jednostki podległe, wszystkie budynki
będące własnością gminy.
Radny Piotr Kiryluk – administracja publiczna 52.000,00 zł wynagrodzenia osobowe.
Wójt Gminy – wzrost na wynagrodzenia ze względu na to, że pracownicy zgłaszają pracę w
gospodarstwie rolnym rodziców, a to skutkuje wzrostem stażu i wypłaty jubileuszówek.
Radny Piotr Kiryluk – w tym samym dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego
zdjęcie 4.200,00 zł i przeznaczono 4.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Wójt Gminy – to są wynagrodzenia, które nie wiążą się z umowami o pracę.
Radny Piotr Kiryluk – związane z dniem kobiet?
Wójt Gminy – nie, oprócz wydatków rzeczowych nie było nic związane z wynagrodzeniem.
Wszystko było robione charytatywnie, w ramach wolontariatu. My płaciliśmy tylko za rzeczy i
za występ zespołu.
Radny Piotr Kiryluk – jeszcze pozostała działalność, zwiększenie planu 7.500,00 zł.
Wójt Gminy – może to być tak samo zakup usług pozostałych, zakup usług administracji
publicznej wszelkiego rodzaju czy to usługa materialna, czy usług informatyczna, remont,
naprawa.
Radny Piotr Kiryluk – ostatni dział też zakup usług pozostałych.
Przewodnicząca Rady - to są na badania.
Wójt Gminy – prawdopodobnie zostały zgłoszone, bo w tym roku musimy przeprowadzić
recertyfikację i badania kolejne strażakom, chodzi o ratowników medycznych, dowódców,
kierowców, właśnie sprawy techniczne. Na spotkaniach z druhami nie robimy na razie kursu
podstawowego, tylko kontynuacja dla dowódców i kierowców samochodów, tam też będzie
sześć osób wysyłać. Będzie faktura, jak Pan chce to pokażemy co dokładnie było, bo nie
sposób teraz napisać z nazwy czy to jest badanie przepięcia, czy porażenia, czy jest to inny
rodzaj badania elektrycznego. Jeżeli Pan wie, to powinien Pan sobie uzupełnić, ja akurat nie
mam takiej wiedzy.
Radny Ignacy Janczuk – chciałbym spytać o to samo, tylko trochę inaczej. Mamy w tej chwili
marzec i mamy te sumy bazowe dosyć duże, a w każdym dziale są zmiany, dokładanie
pieniędzy. Pieniądze z sumy bazowej nie zostały wykorzystane, dlatego dla mnie jest bardzo
dziwne dlaczego my cały czas dokładamy pieniądze w tej chwili. Dokładanie pieniędzy byłoby
uzasadnione gdyby to było po półroczu, pod koniec roku. My w tej chwili od marca już robimy
zmiany i duże przesunięcia. Chciałbym, żeby na następnej sesji Pani Skarbnik postarała się
to wyjaśnić. Druga sprawa jest taka, że wydajemy w dziale administracja, mamy poddział
promocja jednostek samorządu terytorialnego i tutaj jest dość duża suma 66.900,00 zł i wynika
z tego opisu, że tam zostały środki o drobną sumę zmniejszone, a w tabeli wynika, że zostały
zwiększone i uważam, że to co Pani wspomniała na początku sesji, że powinniśmy zacząć od
czegoś oszczędności, żeby móc się rozwijać lepiej. Uważam, że przeznaczenie na promocję
67.000,00 zł to są pieniądze zmarnowane w całości, ponieważ Gmina to nie jest sklep z tanią
odzieżą, że trzeba się reklamować. O dobrym lub złym funkcjonowaniu świadczą inwestycje i
poprawa życia mieszkańców. W tamtym roku prosiłem, abyśmy nie przeznaczali pieniędzy na
reklamę w mediach lokalnych, bo to są pieniądze. Teraz widzimy, że musimy zacząć
oszczędzać i uważam, że od tego działu powinniśmy zacząć, powinniśmy zostawić na
symboliczne ogłoszenia, konieczne obwieszczenia, a resztę zdjąć i przeznaczyć te pieniądze
na funkcjonowanie urzędu czy szkół, bo dzisiaj widzimy, że brakuje nam połączenia
elektronicznego radnych, czy tak samo w szkołach. Lepszą korzyścią byłoby, gdybyśmy te
pieniądze przeznaczyli na tego typu działania. Tutaj jest wiele takich wydatków, zakup usług
pozostałych, dla mnie to jest lawirowanie w budżecie. Szkoda, że nie ma Przewodniczącego
Komisji Budżetowej, bo uważam że na następnej Komisji powinniśmy przysiąść i zdecydować
o ruchach oszczędnościowych w naszym budżecie. Budżet składa się z szuflad, a w tych

szufladach wielkich są małe szufladeczki, w których są pieniądze i je można wydawać bez
większego nadzoru rady i społeczeństwa.
Przewodnicząca Rady – wszystkie zmiany, które Pani Skarbnik przygotowała, są podyktowane
tym, że pracownicy zgłosili się z zapotrzebowaniem. Zmiany nie są podyktowane tym, że
będzie to już wydatkowane tak jak te badania, które nie wiadomo czy będą przeprowadzone,
ale są podyktowane tym, że pewne procedury się kończą i trzeba je ponawiać. Co do naszej
aktywności na tle medialnym i na tle naszej promocji ja myślę, że największą promocją są
mieszkańcy. Zgodzę się z tym, że musimy oszczędzać, tylko proszę wziąć pod uwagę, że w
tej chwili jedyną możliwą informację możemy przekazać przez internet, drogą tak jak jest
przekazywane przez strażaków, czy przez ogłoszenie. Sytuacja w której obecnie jesteśmy nie
zmieni się z tygodnia na tydzień i musimy wziąć duże poprawki nad tym budżetem, bo nie
wszystkie środki zostaną zrealizowane. Dlatego są te zmiany. Mam nadzieję, że na następnym
posiedzeniu będą szczegółowe wyjaśnienia co do tego projektu.
Wójt Gminy – pracujemy na innych zasadach, wszystkie dokumenty, które są związane z tymi
zmianami one mają potwierdzenie skarbnik i potwierdzenie wójta, tu się nic nie dzieje, że tak
powiem na buzię, to jest wszystko zapisane, to jest uzgodnione między ludźmi i zakładamy
wszystkie te zmiany, po to żeby była ciągłość finansowania, bo my nie wiemy co się wydarzy,
w którym momencie. Nacisk trzeba kłaść na bieżącą obsługę, na płatności, na utrzymanie
oczyszczalni, na utrzymanie wody, to są organizmy, które funkcjonują, ale trzeba też
dokonywać przeglądów. Ostatnio był problem z pompami, które palą się i niszczą się ze
względu na to, że płyną naszą kanalizacją ściekową różne rzeczy, takie które niszczą, sznurki
i inne rzeczy. Ostatnio panowie znaleźli pokrywkę od wiadra. To my sami sobie podcinamy
nogę. Tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała, promocja to są życzenia świąteczne. To jest
teraz komunikowanie się o tym jak mamy się zachować w czasie stanu pandemii. Szanowni
Państwo my dopiero wtedy będziemy zamknięci i czekali na pozytywne efekty jeżeli to będzie
w naszej gminie, a to będzie za późno. Jeżeli chodzi o budżet naszej gminy, mogę Państwu
powiedzieć, że gmina będzie realizowała bieżące zakupy, które są niezbędne do
funkcjonowania, bieżące wynagrodzenia i nie oglądam się na Pana Wojewodę i Państwo, tylko
to co trzeba, żeby Gmina miała i pracownicy, a jeżeli dojdzie do tego, że każą nam wszystkim
w maskach chodzić, to też kupimy maski, żeby każdy mieszkaniec naszej gminy posiadał.
Sprawa jest inna, ten punkt był już omawiany jeżeli chodzi o inwestycje. Ja Państwu
zgłaszałem już w tamtym roku, ja powiem jakie inwestycje planujemy i piszemy wnioski. Już w
tamtym roku mówiłem: remont szkoły ten, który przepadł, trzeba zrobić bo dzieci chodzą,
instalacje, wyposażenie jest takie jakie jest. Następnie stacja uzdatniania wody w Wólce,
następnie zwracam się do Radnych Ci co dużo mówią, boisko w Starych Szpakach, ja to w
budżecie uwzględniłem, boisko w Kobylanach, rzecz która jest od dwóch lat studnia głębinowa,
składowisko odpadów osiem lat namawiałem radnych, żeby tą sprawę uporządkować. Teraz
mam nakaz odgórny, musimy ten temat rozwiązać bardzo szybko. Pani Przewodnicząca
otrzymała taki materiał co nas czeka. To jest pokłosie działania Rady przez ostatnie dwie
kadencje. Oświetlenie uliczne, droga Wólka Nosowska co zgłosiliśmy, w tej chwili jest znowu
program, będę zgłaszał na wyposażenie przedszkoli, typu odnowienie, doposażenie, nowe
biurka. W tej chwili podpisałem umowę z wykonawcą na OZE, to zależy tylko od stanu
pandemii czy firma wejdzie i czy będzie realizowała. Szanowni Państwo, a co zrobiliśmy dla
powiatu przez osiem lat? Droga Popławy, Kiełbaski, Wygnanki, Walim, Nowa Kornica,
Bachorza, chodnik Stare Szpaki, Nowe Szpaki, Wygon, parking przy kościele w Szpakach.
Proszę Państwa na to wydaliśmy 3.000.000,00 zł, a teraz nasze inwestycje są jak najbardziej

wskazane, szkoła i Wólka na to trzeba mieć środki własne 3.000.000,00 zł. A czy nie zrobić
boiska dla dzieci tartanowego za 100.000,00 zł, trzeba, ale nie powiem Państwu czy będzie
nas na to stać, bo jeżeli system pandemii będzie się rozwijał, to Państwo wiecie Ci co siedzą
na kierowniczych stanowiskach, mają wiedzę finansową, zawali się system gospodarczy, to
pójdzie na bruk półtora miliona ludzi, to policzcie sobie ile gmina straci na dochodach z podatku
PIT.
Radny Ignacy Janczuk – mi chodzi o te pieniądze, które są na promocję, żeby przeznaczyć je
na stworzenie jakiejś bazy poinformowania ludzi o różnych zagrożeniach, czy na inne cele,
które przyniosą korzyść naszemu społeczeństwu, bo te pieniądze, które my wydajemy na
abonament, czy na radio, to są pieniądze puste i zmarnowane. Jeśli za te pieniądze, te
10.000,00 zł urealnimy stronę internetową gminy.
Przewodnicząca Rady – storna internetowa jest w toku realizacji.
Radny Ignacy Janczuk – te pieniądze można przeznaczyć na to, a nie nabijać komuś kasę.
Radny Mateusz Jóźwiuk – Pan Wójt mówi, że tyle przeznaczyliśmy na powiat, ale ludzie też z
tego korzystają. Trzeba z tym się liczyć, że ludzie korzystają, bo drogi są najważniejsze. Jeżeli
chodzi o szkołę, zgłaszaliśmy to też w tamtym roku i myślę że jeszcze nie za naszej kadencji
był problem z tartanem, nie ma się co dziwić, że to w tym roku wyszło, nie ma co przyrównywać
do pandemii. Ja wiem, że trzeba zabezpieczyć środki, że wójt chciał zabrać fundusz sołecki,
ale jeżeli będziemy widzieli, że nie będziemy mieli środków, nie musimy tych funduszy
sołeckich składać. To jest jedyna rzecz, która w Szpakach Kolonii i innych miejscowościach,
gdzie są przeznaczane pieniądze na to. W tamtym roku było 12.000,00 zł przeznczone na
Szpaki i została zrobiona kostka, tak samo w innych miejscowościach. Jeżeli nie będziemy
mieli tych pieniędzy zabezpieczonych, to nie będziemy robić nic.
Wójt Gminy – proszę Państwa ja nie mam pojęcia, ale ludzie szanują i myślę na zapas, nie na
jutro, pojutrze tylko trzy, pięć lat do przodu. Oczywiście, że też trzeba robić zadania i pomagać
dla powiatu, tylko koszty kwalifikowane drogi w Nowych Szpakach mówi o tym, że gmina
dołoży 166.000,00 zł, dołożyliśmy 300.000,00 zł. Tutaj 300 tu 150, tam ileś, a przecież Państwo
podzieliło środki, podatki podzieliło, z PIT-u do powiatu, do gmin. Każdy musi tak kierować
swoim budżetem, żeby robić i tak jak było do tej pory zwracać się, oczywiście, każda gmina
po partnersku też powinna włączać się, ale mieć na uwadze w pierwszej kolejności to co jest
nasze, niezbędne, konieczne i to trzeba odnawiać, odtwarzać, remontować czy budować, a
następne rzeczy powiatu. Ja wiem, że było mówione, że po drogach jeżdżą ludzie nie tylko
nasi po powiatowych, to jeżdżą ludzie i z zewnątrz, z innych województw. Pytanie do Państwa,
proszę mi wskazać, to jest wniosek, skąd wziąć środki na finansowanie inwestycji, bo bieżące
wydatki 60.000,00 zł, czy 20.000,00 zł z tego nie będzie inwestycji. Tak jak Pan Janczuk mówił,
to Panu powiem, szkoły nasze są wyposażone w system informatyczny, są dzienniki,
komputery, sale odnowione. W tej chwili podjąłem decyzję, że piszmy wniosek na kolejne
laptopy. Jeżeli tylko dostaniemy, to będziemy przekazywać rodzinom, które nie mają w
pierwszej kolejności, żeby dzieci mogły się uczyć zdalnie, a Pana słowa, że szkoły są
niedoinwestowane informatycznie, jest po prostu nieprawdą.
Przewodnicząca Rady – dziękuję za informację, zamykam dyskusje. Co do uchwały
budżetowej będziemy musieli się zastanowić, zobaczymy jaka będzie ściągalność opłat z
podatku i wtedy będziemy mieli realne koszty na inwestycje, na dalsze działanie. Przejdziemy
do przegłosowania powyższej uchwały, którą przeczytałam Państwu.

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 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXV/162/2020 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
7)

uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 2020 roku.”

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXV/163/2020 Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 31 marca 2020 r. sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 2020 roku.”
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – czy są pytania do programu, który mamy przyjąć? Jeżeli nie ma pytań,
to nadmienię, że na 2020 r. ma być zabezpieczone 17.000,00 zł na realizację tego programu.
Jak będzie z realizacją, wykonaniem zobaczymy. W tej chwili przejdziemy do uchwały
Nr XXV/163/2020, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały?
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 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr XXV/163/2020 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara
Kornica w 2020 roku.”
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 10. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady – zanim przeczytam odpowiedź na interpelację, które zostały złożone
ustnie na ostatniej sesji, interpelacja Pana Piotra odnośnie kas fiskalnych, nie potrafię Panu w
tej chwili odpowiedzieć, poproszę Pana Wójta o chwilę wyjaśnienia, z tego względu że te
terminale płatnicze zostały zakupione, ale nie mamy rozpisanej w jaki sposób ma to wyglądać
faktycznie, bo trzeba będzie zmienić gospodarkę finansową. Na chwilę obecną one są w
gminie, ale nie są na chwilę obecną przekazane dla sołtysów.
Wójt Gminy – te terminale są, one już leżą półtora roku. Było szkolenie, kazałem sprawdzić
ich stan dzisiejszy, te terminale nie wymagają żadnego wgrania programu. Terminale należy
tylko wziąć i zobaczyć czy są naładowane i spróbować czy pójdzie płatność, bo tylko na tym
to polega. Trzeba przyłożyć do nich kartę, bo one są zgrane z naszym kontem podstawowym
podatkowym. Prawdopodobnie on ma też ładowarkę sieciową i trzeba naładować, żeby był
akumulator czynny i spróbować przetestować. To idzie drogą radiową, tak samo jak nasz
terminal w kasie. Po szkoleniu nikt nie wziął do ręki i nie zobaczył czy może dokonać transakcji.

W tej chwili będzie to wydane, ale to muszą Państwo przyjść wziąć i podpisać, że Państwo
odebrali.
Radny Piotr Kiryluk – ja nie mówiłem, że one nie działają, tylko interesowało mnie dlaczego
były zakupione, Pani Skarbnik mówiła że z jakiegoś programu dostaliśmy. Po co to było brać,
jeżeli to leży w koncie. Ja nie tęsknię za terminalem, nie chcę jego brać, tylko interesowało
mnie dlaczego są nieużywane. Poza tym przy drugiej racie nie sadzę, żeby ktoś chodził i
zbierał pieniądze dla gminy.
Wójt Gminy – właśnie i teraz też mieć terminal, to powiem szerzej radnym, sołtysom te
urządzenie będzie mogło, że do Pana przyjdzie ktoś i nie będzie się przemieszczał po całej
gminie, jechał płacić do kasy tylko przyłoży kartę i to przejdzie, po kwocie pracownicy znajdą i
będą wiedzieli na jaki tytuł poszło.
Przewodnicząca Rady – ja myślę, że działanie przepływu wpłat to każdy wie. Tutaj jest kwestia
taka, żeby te płatności były możliwe do realizacji to trzeba zmienić przepływ gotówki w
Urzędzie Gminy, regulamin. Druga sprawa to jest kwestia odpowiedzialności za kasy fiskalne,
one są bezpłatne w Urzędzie Gminy, jeżeli będzie taka potrzeba to będą wydane, na chwilę
obecną zostają w Urzędzie Gminy, wpłaty wszystkie tak jak Państwo doskonale wiedzą są na
konta bankowe, które są podane.
Wójt Gminy – Pani Przewodnicząca ja odpowiadam tylko dlaczego nie były używane, nie
trzeba żeby sztab ludzi w gminie czy skarbnik, czy kasjerka cokolwiek przy tych kasach robiła.
To chodziło tylko o przekazanie takiej informacji. Robiła to firma zewnętrzna, byliście Państwo
szkoleni. Po półtora roku, mówić dlaczego nie chodzą, one są dobre. Dlaczego nie są
wykorzystywane, tak? Po porostu nikt nie wziął, żeby je używać.
Przewodnicząca Rady – kolejna odpowiedź na interpelację Pana Radnego. Państwo nie
dostali więc ja przeczytam.
Przewodnicząca Rady odczytała odpowiedź na interpelacje Radnego Ignacego Janczuka.
Odpowiedź na interpelację Radnego Ignacego Janczuka stanowi załącznik do protokołu.
Radny Ignacy Janczuk – po przeczytaniu tej odpowiedzi na moje zapytanie, muszę powiedzieć
że tą odpowiedzią ośmieszył pan siebie i pracownika, ponieważ według tego co tam
napisaliście wykonaliście dwadzieścia parę punktów, ale stoicie w tym samym miejscu co rok
temu, nawet nie posunęliście się metr dalej. Od dzisiaj pan już nadużywa pandemia,
koronawirus i tak dalej, tak samo w tej odpowiedzi na końcu. Widzę, że ma pan nadzieję, że
jak koronawirus, to nie będzie pan musiał nic robić. To nie jest żadna odpowiedź. Jest pan po
roku w tym samym miejscu.
Wójt Gminy – Pan nie zrozumiał i nie zrozumie pewnie to co się mówi, Pan swoje ma myśli.
Takie rzeczy jak studium, czy plan przestrzenny są to działania roczne i dłuższe. W tej chwili
działania idą cały czas tak jak pozwala nam sytuacja dzisiejsza i mówienie, że nic się w tym
temacie nie robi, to jest szkalowanie pracowników. Podjąłem decyzję Czeberaki kurnik,
decyzja jest odmowna. W Wólce są bardzo zawiedzeni właściciele, który ten temat zgłosili
2013 r., że w tej chwili sytuacja się odmieniła 360°. Proceduje z tym tematem i też

prawdopodobnie w niedługim czasie będę wydawał stanowisko jak tylko zbiorę wszystkie
materiały, dokładnie przeczytam. Przed tymi wyborami Pan się chwalił, że będzie biogazownia,
a teraz Pana stanowisko to niech sobie ludzie odczytają jak Pan to interpretuje i mówienie na
zebraniu, dziwi się Pan skąd ten Pan z Warszawy wziął te grunty, przecież to nie ode mnie to
wyszło, ja mam tylko informację urzędową, ta która do mnie spływa na bieżąco.
Punkt 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Tadeusz Ilczuk – chciałem zapytać pana Wójta odnośnie OZE, Pan Wójt wspomniał,
czy coś na ten temat wiadomo?
Wójt Gminy – podpisaliśmy w ostatnich dniach umowę z wykonawcą. Wykonawca w pierwszej
kolejności, to też będzie zależało od sytuacji w kraju, ma wszystkie obiekty zinwentaryzować,
projekty zrobić, uzgodnić z mieszkańcami. Zakładamy, że to będzie trwało zgodnie z
warunkami umowy nawet do dwóch miesięcy. Jeżeli to zrobią, to potem wchodzą w etap
realizacji. Zależy to od sytuacji jaka będzie się rozwijać, na razie zgłaszali problem, może nie
wchodźmy w to, bo się tego nie da zrobić. Podpisali, ani gmina nie będzie miała konsekwencji,
bo to jest stan wyższej konieczności, pandemia i tutaj strony mogą nawet z jednostką dotującą
w tym czasie, to każdy będzie otwarty żeby rozwiązać ten temat, jak najlepiej możliwe, a
jednocześnie czy da się to zrobić ludziom, żeby nie narażać innych którzy to będą robić.
Przewodnicząca Rady – jeżeli chodzi o pisma które wpłynęły, jest to pismo od Pani Agnieszki,
to tak ja rozmawialiśmy na temat mieszkania, wynajmu. Ja myślę, że nie będziemy głosować
nad tym pismem, ponieważ tak jak rozmawialiśmy, odpowiemy w tej formie, w której żeśmy
rozmawiali co do tego pisma.
Pismo w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – jeżeli chodzi o kolejne pisma, które wpłynęły do Rady, są to pisma od
Marszałka Województwa Mazowieckiego odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi i tutaj
Pan Marszałek cały czas nadzoruje i ocenia nasze działanie, które podjęliśmy w tej kwestii.
Pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – są również kolejne uchwały Rad Miejskich, które odnoszą się do
trudnej sytuacji gospodarki odpadami. Na chwilę obecną wpłynęły do nas uchwała Rady
Miejskiej w Szydłowcu, uchwała Rady Miejskiej w Markach, uchwała Rady Miejskiej Cegłów,
uchwała Rady Miejskiej w Iłży. Odnośnie trudnej sytuacji gospodarki komunalnej i gospodarki
odpadami są to uchwały podobne, które żeśmy przyjmowali w stanowiskach.
W/w uchwały Rad Miejskich stanowią załączniki do protokołu.
Przewodnicząca Rady – wpłynęło również pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
naszych uchwał. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie w dniu 18 lutego 2020 r. w
sprawie orzeczenia o nieważności w części uchwały Nr XXIV/153/2020 Rady Gminy Stara
Kornica z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/132/2019 Rady Gminy
Stara Kornica z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – kolejne pismo jest to uchwała Gminy Sońsk w sprawie przyjęcia
stanowiska w sprawie gospodarki odpadami, również Gmina Domanice w sprawie gospodarki
odpadami, uchwała Rady Gminy Domanice w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie
finansowania oświaty, uchwała Rady Gminy Sypniewo w sprawie przyjęcia stanowiska
dotyczące trudnej sytuacji gospodarki odpadami oraz przyjęcie stanowiska do spraw oświaty,
uchwała Rady Gminy Dobre w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w
gospodarce odpadami, kolejna uchwała Rady Miasta Milanówka w sprawie przyjęcia
stanowiska dotyczącej dramatycznej sytuacji w gospodarce odpadami, także kolejne
samorządy przyłączają się do tej trudnej sytuacji. Uchwała Gminy Nieporęt w sprawie projektu
Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Również Gmina Celestynów dołącza się do wzrostu opłat za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych, Gmina Mińsk Mazowiecki również przyłącza się do tego stanowiska,
miasto Zielonka wyraża również zaniepokojenie związane z trudną sytuacją odpadami.
W/w uchwały stanowią załączniki do protokołu.
Przewodnicząca Rady – kolejny temat jest to pismo, które wpłynęło z kancelarii, jest to pismo
związane z wchodzeniem na rynek sieci 5G. Oni wyrażają swój niepokój wobec przyjmowania
tej sieci, jakie są konsekwencje dla zdrowia.
Pismo Koalicji Polskiej Wolnej od 5G stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – pismo Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w
Augustowie, które przesyła nam informację na temat schroniska w Radysach, w którym były
umieszczone nasze psy.
Pismo Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady odczytała życzenia od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji
dnia sołtysa.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – ja przychylam się również do tych życzeń. Ponieważ sołtysi nie mogli
dzisiaj uczestniczyć posiedzeniu, ale również dołączam się do powyższych życzeń. Jeżeli
można to poproszę Pana Wójta o przestawienie na jakim etapie jest i jakie zostały podjęte
działania odnośnie zarządzania kryzysowego w gminie.
Wójt Gminy – mamy stan pandemii, osoby w kwarantannie występują w naszej gminie w Starej
Kornicy, Nowych Szpakach, Wólce Nosowskiej, Kobylanach, Wyrzykach. Z informacji, które
przekazuje nam sanepid są to osoby objęte kwarantanną, które powracają z zagranicy. Gmina
jest przygotowana na stan pandemii, wszystkie działania które należą do gminy będą
realizowane, informacje są na bieżąco na stronie. Osoby, które mają obawy że mogą mieć
tego wirusa, powinny zgłaszać się bezpośrednio do sanepidu, do lekarza który wskaże czy
trzeba wezwać zespół osób, które przewiozą na odział zakaźny. Do zadań gminy i druhów
należy dbanie, żeby ludzie przestrzegali tych zasad, które są ustalone i służby gminne mają

pomóc w życiu bieżącym, czyli zaopatrzyć w produkty niezbędne do bieżącego
funkcjonowania. Takie rzeczy zgłaszają osoby, które są objęte kwarantanną, czy nawet osoby
starsze, samotne którym trzeba pomóc, to trzeba zgłosić się do sanepidu, sanepid przekieruje
do nas i GOPS z udziałem pracowników gminy dowiozą do danego domu paczkę z produktami
codziennego użytku, tak żeby nie powodować kontaktu. Na dzień dzisiejszy nie mieliśmy
takich zgłoszeń, jeżeli będziecie Państwo wiedzieli że jest taka potrzeba, to zgłaszać do
sanepidu, sanepid przekaże informacje. Na dzień dzisiejszy całym zarządzającym sytuacją
pandemii jest sanepid łosicki. Jeżeli ktoś się poczuwa i chce być objęty kwarantanną, to on
zgłasza do sanepidu, że zostaje w domu na dwa tygodnie, czy ma jakieś podejrzenia, czy
wrócił z zagranicy, czy spotykał się z osobami ze środowiska gdzie wystąpiło zarażenie to
najlepiej jak najszybciej tą informację przekazać do sanepidu. Sanepid będzie z nami się
kontaktował, czy z policją, czy ze strażą i uzgadniał jakie działania należy podjąć i jak szybko
interweniować, żeby pomóc takiej osobie, a jednocześnie nie była źródłem rozprzestrzeniania
się tej choroby.
Przewodnicząca Rady – ja przyłączam się do apelu i do czytania komunikatów, które są
publikowane na stronie internetowej naszej gminy oraz na facebooku. Bardzo proszę, żeby do
gminy zgłaszać się telefonicznie i jeżeli są jakieś sprawy bieżące to należy zachowywać środki
bezpieczeństwa. Pozostańmy w domach i pozwólmy żeby koronawirus minął, żebyśmy
zachowali wszyscy zdrowie.
Wójt Gminy – mówiłem już konkretni o tych zakażeniach, ale jak funkcjonuje na co dzień urząd,
do tej pory pracowaliśmy w komplecie, były wyznaczone miejsca gdzie osoby mogą przyjść,
złożyć wniosek, podanie. W tej chwili podjęliśmy decyzję, że będziemy dyżurować, wszystkie
sprawy należy zgłaszać jak do tej pory podanie, wnioski, do tej skrzynki która jest przy wejściu,
a o osoby dyżurujące będą odbierały telefony na sekretariacie, trzeba się przedstawić, podać
temat, jeżeli on jest nagły to ten pracownik skontaktuje się z pracownikiem odpowiedzialnym
merytorycznie i zostanie udzielona odpowiedź. Szanowni Państwo nie wiemy skąd przyjdzie,
chcemy dmuchać na zimne, żeby nie było skupiska 25 osób, bo nie sposób doprowadzić do
tego, że stanie się tak z gminą jak z niektórymi jednostkami publicznymi, że trzeba nakazać
kwarantannę na cały obiekt dla wszystkich pracowników. Przepraszam za tą uciążliwość,
trochę to potrwa dłużej, ale jeżeli trzeba będzie wydać dokument, to na pewno zostanie
wydany niezwłocznie. Proszę mieszkańców, żeby załatwiali zdalnie płatności, żeby korzystać
z przelewów elektronicznych.
Punkt 13. Zamknięcie obrad sesji.
Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 13:20 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura
zamknęła XXV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Stara Kornica.
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