
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2020 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Stara Kornica 

odbytej w dniu 19 maja 2020 r. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI: 
 
Data rozpoczęcia:   19.05.2020 r. 

Godzina rozpoczęcia:   14:15 

Godzina zakończenia:             14:45 

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:                         Ignacy Janczuk 

     Mateusz Jóźwiuk 

     Piotr Kiryluk 

       

Ponadto w sesji udział wzięli:          Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica  

              Małgorzata Patralska – Skarbnik Gminy 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura – otwieram XXVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy 
Stara Kornica w dniu 19 maja 2020 r. Witam bardzo serdecznie Wójta Gminy Kazimierza 
Hawryluka, Panią Skarbnik Małgorzatę Patralską 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 XXV sesji. 



3. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Stara Kornica                   

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy           

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:  

     1)  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”, 

 2)   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020-2036, 

3) zmian w budżecie gminy na rok 2020. 

5. Zamknięcie obrad 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”, zaakceptowała porządek obrad.  

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) przyjęcie protokołu z XXV 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 z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Stara 

Kornica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy 

Gminy Stara Kornica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi                    

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. 

 

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Stara Kornica                             

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                   

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” stanowi załącznik do 

protokołu. 

 
Przewodnicząca Rady – czy ktoś z radnych ma pytanie co do sprawozdania? Jeżeli nie ma 

pytań to przyjmujemy sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Stara 

Kornica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                   

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.  

 

 

 

 



Punkt 4.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
1) 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 XXVI/164/2020 Rady Gminy Stara     

Kornica z dnia 19 maja 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 12 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę                            

Nr XXVI/164/2020 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. 

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020-

2036 

Przewodnicząca Rady – przejdziemy do kolejnego podpunktu, a mianowicie do zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020-2036. Zanim 

przegłosujemy powyższą uchwałę poproszę Panią Skarbnik o objaśnienia. 

Skarbnik Gminy – jeśli chodzi o WPF jest różnica między kwotą zwiększenia dochodów.             

W WPF są zwiększone o kwotę 695.307,54 zł, a w budżecie 124.812,00 zł, bo było 

Zarządzenie Pana Wójta 27 kwietnia, tam gdzie była zdalna szkoła i jeszcze inne dotacje i te 

kwoty zostały Zarządzeniem, natomiast WPF nie był sporządzany z uwagi na to, że ta różnica 

jest o kwotę 570.495,54 zł. Wszystkie dotacje są wprowadzone Zarządzeniem, bo tak stanowi 

prawo.  

Skarbnik Gminy przedstawiła objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Stara Kornica                          

Nr XXVI/165/2020 z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stara Kornica na lata 2020-2036. 

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Stara Kornica Nr XXVI/165/2020 z dnia 19 maja 2020 

roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020-2036 

stanowią załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXVI/165/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 19 maja  2020 r. w sprawie zmian 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 12 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady: 

12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę                            

Nr XXVI/165/2020 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. 

3) zmian w budżecie gminy na rok 2020 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 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 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę                            

Nr XXVI/166/2020 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady – przejdziemy do pism, które wpłynęły do Rady Gminy. Dostarczono 

Państwu uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, która dotyczyła 

orzeczenia nieważności uchwały w sprawie pożyczki na SUV Wólka Nosowska. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – wpłynęła do Rady odpowiedź od Ministra Edukacji Narodowej na 

pismo w sprawie subwencji oświatowej.  

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady – wpłynęło również pismo Rady Gminy Radziejowice odnośnie trudniej 

sytuacji śmieciowej.  

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady odczytała komunikat w sprawie przywrócenia obsługi klientów                   

w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Komunikat stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

 



Punkt 13.  Zamknięcie obrad sesji.     

 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 14:45 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła XXVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

 

 

Protokołowała        Przewodniczyła 

 

Marzena Gromysz            Zofia Szpura 

 

 


