
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2020 

z sesji Rady Gminy Stara Kornica 

odbytej w dniu 30 lipca 2020 r. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI: 

 
Data rozpoczęcia:   30.07.2020 r. 

Godzina rozpoczęcia:   09:00 

Godzina zakończenia:             13:17 

Miejsce:              ZPPO w Starej Kornicy 

Przewodniczący obrad: Zofia Szpura - Przewodnicząca Rady Gminy Stara 

Kornica 

Liczba Radnych:   15 

Liczba obecnych Radnych:  13 

Nieobecni Radni :                            Mateusz Jóźwiuk 

                                                         Piotr Pieczyński 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Kazimierz Hawryluk - Wójt Gminy Stara Kornica 

2. Małgorzata Patralska - Skarbnik Gminy 

3. Eliza Saganowska – Radca Prawny 

4. sołtysi 

5. mieszkańcy 

 

Punkt 1. Otwarcie 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura otworzyła XXIX sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

Powitał wszystkich obecnych.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

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 stanowi załącznik do protokołu. 

 
2) przedstawienie porządku obrad 

 
1. Otwarcie. 

2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum, 



2) przedstawienie porządku obrad, 

3) przyjęcie protokołu z XXVIII sesji. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami. 

5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2019 r.: 

1)  przedstawienie raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2019 r. przez Wójta Gminy,  

2) debata nad raportem, 

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica wotum zaufania. 

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.: 

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie z wykonania 

planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2019 r., 

2) przedstawienie sprawozdania finansowego gminy, 

3) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r., 

4) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Stara Kornica z wykonania budżetu za 2019 r.,  

5) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,  

6) dyskusja,  

7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy 

Stara Kornica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r., 

8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica absolutorium              

z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.  

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na 

terenie Gminy Stara Kornica, 

2) zmiany uchwały Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 

2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad 

korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników 

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Stara Kornica, 

3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020-2036, 
4) zmian w budżecie gminy na rok 2020. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

10. Sprawy różne i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad 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 porządek obrad. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.  
 

3) przyjęcie protokołu z XXVIII sesji 

Przewodnicząca Rady – czy ktoś wnosi uwagi do protokołu? 

Brak uwag. 



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 XXVIII sesji.  

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.   
  
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami stanowi załącznik do protokołu. 
 

Punkt 4. 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 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2019 r.: 

1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2019 r. przez Wójta 

Gminy 

Raport o stanie Gminy Stara Kornica stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady - przejdziemy do rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Stara Kornica         

i poproszę Pana Wójta o przedstawienie raportu o stanie Gminy Stara Kornica za 2019 rok. 

 

Wójt Gminy - dziękuje Pani Przewodnicząca. Tak jak już w ubiegłym roku, tak w tym roku 

Gmina zamykając rok obrachunkowy musi przygotować raport o stanie Gminy za miniony 

okres, czyli za okres którego dzisiaj jest sprawozdawany, czyli 2019. Szanowni Państwo raport 

jest to zebranie wszystkich informacji nie tylko tych czysto rachunkowo, finansowo, 

wynikowych, ale też przedstawienie takich informacji jak: rolnictwo, Urząd Stanu Cywilnego, 

GOPS, ochrona środowiska, ponieważ nie tylko istotne są zapisy, budżety, wyniki, realizacja 

planu i wykonanie nakreślonych planów, ale też informacja o tym jaka struktura jest 

zaludnienia, jaka struktura wiekowa i jakie działania, czy jakie są sprawy prowadzone na 

poziomie rolnictwa czy ochrony środowiska, bo nie zawsze Państwo macie informacje w 

sentencji, chociażby ochrona środowiska jest o tyle istotnym działem naszego Urzędu, że tam 

się odbywają wszystkie uzgodnienia związane z rozwojem naszej Gminy i z podejmowanym 

wszelakiej działalności gospodarczej, bo zgodnie z prawem aktualnie obowiązującym, każde 

rozpoczęte działanie gospodarcze musi być zainicjowane zapytaniem czy jest wymagana 

decyzja środowiskowa, czy nie jest wymagana. Jeżeli nie jest, to wtedy takie działanie jest o 

wiele prostsze, łatwiejsze do wdrożenia, ale jeżeli jest decyzja środowiskowa to też ma za 

zadanie, żeby działania które będą przedmiotem działalności gospodarczej nie były uciążliwe 

dla mieszkańców. Ja myślę, że na Komisji i każdy wcześniej otrzymał, tak jak mówię są to 

zestawienia sentencyjne, przy omawianiu wykonania budżetu za 2019 rok też będzie, czy to 

Pani Skarbnik, czy ja przywoływać niektóre cyfry i  zapisy wynikające z raportu, a raport 



Szanowni Państwo to ma ukierunkować i stworzyć pogląd jakie działania powinny się odbyć, 

być realizowane w naszej Gminie, na co Wójt zwraca, pracownicy, czy Rada jako organ 

uchwałodawczy podejmując uchwały w kolejnych latach. Dziękuję. 

 

2) debata nad raportem 

 

Przewodnicząca Rady - dziękuję Panu Wójtowi. Szanowni Państwo przejdziemy do debaty 

nad raportem. Czy ktoś z Państwa z Radnych bądź z osób tutaj, chciałby jakieś pytania zadać? 

Proszę Panie Ignacy.    

 

Radny Ignacy Janczuk - odnośnie raportu chciałbym zabrać głos i powiedzieć tak, każdy raport 

wykonywany przez firmy, przez różne instytucje jest bardzo cenny, bo on daje obraz danej 

działalności i tam można wywnioskować czy coś działa dobrze, czy coś działa źle i wtedy 

można podjąć działania, coś można zmienić, można coś poprawić, ewentualnie pójść w innym  

kierunku. Zaś z tego raportu nie wynika nic, to jest raport, który tak jak Wójt powiedział, to jest 

tylko opis Gminy, on nie wskazuje na żadne problemy. Patrząc na ten raport można by 

stwierdzić, że gmina jest idealna, że inne gminy mogą brać przykład z nas czytając ten raport, 

dlatego chciałem się odnieść tylko do kilku rzeczy, żeby nie zanudzać was za długo i na 

przykład tutaj ochrona środowiska. Jeszcze jak byłem przewodniczącym rady to wskazałem 

dla Pana Wójta takie trzy priorytety: jedna hydrofornia, druga hydrofornia i oczyszczalnia 

ścieków. Powiedziałem, że to są rzeczy najważniejsze, które w miarę możliwości powinny być 

robione natychmiast, zaś do dzisiaj nie doczekaliśmy się żadnej reakcji. Minęło dziesięć lat, 

hydrofornia jest w stanie tragicznym, oczyszczalnia zrzuca do rowu nieczystości, gdzie jest 

zapisane nawet w pierwszej w sentencji: „Każdy chciałyby mieszkać w ładnym, czystym i 

schludnym miejscu”. Nasza Gmina nie jest takim miejscem. Zachęcam nawet przejechać 

dzisiaj do Gminy Konstantynów, do Gminy Leśna i zobaczcie jak tam wygląda Gmina, a jak 

wygląda Gmina nasza. Następna sprawa to problem z wodociągami. Akurat teraz troszeczkę 

natura nam pomogła i deszcz spadł i to jest w miarę opanowane, ale gdyby była susza, byłaby 

tragedia nie z tej ziemi, bo wody po raz kolejny by brakowało. W tamtym roku uchwaliliśmy na 

Radzie, że wybudujemy nową studnię, żeby wzmocnić tą hydrofornię, żeby wody nie  

brakowało. Nie zostało wykonane nic. Ja może powiem dzisiaj, bo może ktoś podejmie ten 

temat, inni Radni zaczną, czy Pani Przewodnicząca zacznie pewnych rzeczy wymagać od 

Wójta, bo mamy ten wodociąg, który idzie tu w kierunku Nowej Kornicy, Szpaki tam się 

rozchodzi, tam są największe braki w razie suszy i tam uważam, już mówiłem o tym wcześniej, 

jeśli wody wystarcza powinna powstać przepompownia, która będzie powodowała wzrost 

ciśnienia na dalszym odcinku. Jeśli to nie pomoże, bo to trzeba tak jakby ocenić przez 

fachowca, powinien być wybudowany zbiornik retencyjny, przynajmniej z zasobem wody na 

dwie doby i to też tam pomoże, a najprostszą rzeczą byłoby zasilić ten wodociąg, wpiąć się 

tutaj od strony Walima i wtedy ten wodociąg by się wzmocnił bardzo, bo dostałby drugie 

zasilanie wody, bo on jest za długi, żeby dostarczyć w newralgicznym punkcie tą wodę dla 

wszystkich mieszkańców, także nieprawidłowości już tutaj jest wiele. Następna sprawa, będę 

tak krótko mówił, żeby was nie zanudzić, bo mógłbym wam opowiadać przez cały dzień. 

Następna sprawa to oświata i wychowanie, co mnie praktycznie zwala z nóg co tu się dzieje. 

Szkoda, że nie ma dyrektorów, bo warto, żeby ich zapytać co się dzieje w szkołach, na 

przykład nie wiem czy wszyscy wiecie, są cięcia od przedszkola do ósmej klasy. Oszczędności 

są szukane nie tam gdzie powinny być, bo myślę, że każdy z was sobie zdaje sprawę, że  

wykształcenie dzieci i młodzieży jest rzeczą najważniejszą, a większość z was ma małe dzieci, 

czy dzieci w szkołach. Najważniejszą rzeczą jest wykształcenie młodego człowieka na 



najwyższym poziomie, bo później świadczy to o danej społeczności, o danym tam regionie. 

Człowiek, który jest wykształcony podnosi swoją inteligencję, podnosi swój światopogląd i jest 

wszechstronny i bardzo dobrze się rozwija i my zamiast inwestować w młodzież robimy cięcia. 

Niech Pan Wójt odpowie, bo tu w raporcie nie ma, jakie robi cięcia, dlaczego Ci pracownicy 

odeszli, dlaczego są takie cięcia w szkołach. Szkoły oczywiście być może trzeba reformować, 

to ja już mówiłem o tym, ale trzeba, żeby tu usiadło grono mądrych ludzi: dyrektorzy, 

przedstawiciele nauczycieli i siąść zastanowić się jak w najbliższych pięciu, siedmiu latach 

zreformować szkolnictwo w naszej Gminie, nie robić cięcia, żeby ucinać etaty, żeby to 

młodzież jeszcze mniej kształcić. Tego tutaj w raporcie nie ma, tu jest opisówka na 

dwadzieścia stron niedotycząca Gminy, tym się może pochwalić szkoła, bo to szkoła robi 

konkursy, szkoła robi zawody, a nie Wójt tam się wychwala, że Gmina coś zrobiła. Gmina 

zrobiła tylko cięcia w szkołach, a szkoły walczą dalej o  przetrwanie. Także ja uważam, że to 

jest kolejna rzecz. I teraz już nie będę na temat raportu. Teraz następny punkt wotum zaufania. 

No jak ja mogę obdarzyć zaufaniem człowieka, który mnie cały czas oszukuje i was też, tylko 

wy nie wiecie jeszcze. Po prostu zadałem może w ostatnich siedmiu, ośmiu latach ze 200, 

może 500 pytań, na żadne z tych pytań nie otrzymałem odpowiedzi, a jeśli coś tam jakiś był 

bełkot, to nie na temat. Tak nie można funkcjonować, także ja nie mogę udzielić wotum 

zaufania dla człowieka, który tak jakby robi sobie samowolę w tej Gminie. Z tego raportu nie 

wynika ten prawdziwy, czy rzeczywisty obraz Gminy i on jest naprawdę zły. Od wiosny cały 

czas na sesjach nam tłumaczy Wójt „nie ma pieniędzy”, „nie mam na to”. Dobrze, my może 

załóżmy, to jesteśmy w stanie zrozumieć, ale raptem jak z rękawa na swoje sprawy, na swoje 

jakieś przedsięwzięcia pieniądze ma. Nam mówi, że pieniędzy nie ma, a robi co chce z 

finansami i jeśli  naprawdę się nie weźmiemy tak dobrze, no to Gmina w ciągu trzech do pięciu 

lat będzie w zapaści finansowej, bo najpierw trzeba zacząć oszczędności od siebie, czyli od 

samego siebie. Gospodarz powinien zacząć oszczędzać od siebie, a nie od pracowników, nie 

od szkół i tak dalej. Na początku tej kadencji to mówiłem, że nie trzeba podnosić na razie pensji 

dla Wójta i zobaczyć jakie będzie działanie i wtedy zobaczyć, bo te działanie nie zasługuje 

nawet na pensję minimalną  w mojej ocenie, ponieważ Wójt sobie przychodzi do pracy kiedy 

chce, wychodzi kiedy chce i gra pozorów, cały czas jest gra pozorów, coś robienie, ale ja 

zawsze pytam, nie co robią  tylko co zostało zrobione, to mnie interesuje. Mnie nie interesuje 

co Wójt robi i pracownicy, tylko co zostało zrobione w tej Gminie. A nie zostało zrobione prawie 

nic, z tego co nawet zaplanowaliśmy w budżecie z 2019 roku. A jak wiecie wszyscy, 

największym takim problemem jakim jest, no to jest taka bezczynność i to przynosi później 

efekty, dlatego uważam, że ten raport jest nie do przyjęcia i zaufanie nie może być udzielone, 

ponieważ nic się nie dzieje tak jak chcemy. Nawet nie są wykonywane uchwały Rady. Ostatnia 

uchwała, która została podjęta 16 kwietnia 2019 roku o przystąpienie do studium i planu 

zagospodarowania przestrzennego. I Wójt mi przedstawił takie pismo i dla was wszystkich. 

Tam było może 20 punktów co oni robią, a ja zapytałem co oni zrobili. Minął już ponad rok i w 

tej sprawie zrobione jest niewiele, bo nic się nie zaczęło. Tak wygląda sytuacja naszej Gminy, 

prawdziwa. Jeśli będziemy cały czas udawać, że problemu nie ma, nie zrobimy nic. Jeśli raz 

przysiądziemy do stołu i wytyczymy sobie cele, czyli przyjmiemy tą rzeczywistość, czyli to jest 

źle, to jest źle, to jest źle, siądziemy  i wtedy można wypracować jak to poprawić i co zrobić 

lepiej. I po roku, dwóch zaczniemy się rozwijać w dobrym kierunku, bo zawsze największym 

wrogiem postępu i rozwoju to jest lenistwo. I ja to widzę na naszej Gminie, bo nawet jeśli chodzi 

o tą pielęgnacje tych obiektów, jak to wygląda wszystko, nawet czy  tutaj ten park przy gminie, 

czy nawet ten przystanek tutaj, czy drogi te, które są może koszone raz do roku. To świadczy 

o gospodarzu, bo każdy jak zachodzi na podwórko do kogoś to od razu może stwierdzić czy 

tu mieszka gospodarza czy nie. I tak samo jest w Gminie. Jeśli przejeżdża turysta to od razu 



wie, że na Konstantynowie to jest gospodarz, ale już na Kornicy nie ma. Taka jest 

rzeczywistość i jeśli wcześniej przestaniemy sami siebie oszukiwać, to naprawdę możemy 

zrobić wiele i wyjść z twarzą z tego wszystkiego.  

 

Przewodnicząca Rady - dziękuje bardzo Panu Ignacemu, czy Pan Wójt chciałby się 

ustosunkować do tych zarzutów? 

 

Wójt Gminy- tak, dziękuje Pani Przewodnicząca. Odbieram to jako stek pomówień i kłamstw i 

od razu się odniosę. Szanowni Państwo hydrofornia Nowa Kornica zrobiona, zostały 

poprawione parametry. Ja w tej chwili proszę Państwa, na tym urządzeniu mam komunikat o 

każdej chwili, sekundzie, kiedy jest wyłączona hydrofornia, czy coś jest nie tak. Oczywiście 

pogoda była łaskawa i na dzień dzisiejszy nie mieliśmy problemów z brakiem wody. A powiem 

Panu więcej, mówiłem wcześniej, to nie są wszystko poprzednie przerwy, to nie są jakieś 

awarie. To jest system informatyczny, który trzeba by było dopracować do naszych realiów i 

warunków. Wólka proszę Pana to zaraz opowiem, oczyszczalnia to Pan jest Radym 

dwadzieścia parę lat, zadam Panu pytanie, ja już wiem co się dzieje, dlaczego siedem 

zbiorników, reaktorów tylko cztery pracuje. To proszę mi odpowiedzieć, dać podpowiedź, ja 

wdrożę te procedury i będę wykorzystywał hydrofornię w 100%. Oczywiście hydrofornia 

pracuje, będą kolejne zadania robione, chociażby nawet proszę Pana, Pan wszystko czyta 

dlaczego szafa sterująca, automatyczna była w pomieszczeniu, gdzie jest duże zakwaszenie 

środków chemicznych. W tej chwili ona będzie wyniesiona. Proszę Państwa to co 

powiedziałem, stek pomówień i kłamstw. W programach, w których trzeba pisać 

strategicznych, ja już od trzech, pięciu lat między innymi zgłaszam w prognozach na kolejne 

pięć, trzy, cztery lata remont, czy ewentualnie przebudowa, czy budowa nowej oczyszczalni, 

bo ten stan rzeczy, który jest proszę Pana to tu w okolicy subregionu nie ma takiej 

oczyszczalni, o takiej konstrukcji, takiej technologii. Ja nie jestem fachowcem, Pan jeżeli 

włączy się z przyjemnością wysłuchamy, zapiszemy i będziemy to wdrażać. Tak jak zrobię 

spotkanie, że moja grupa źle kosi trawę, bo można ustawić maszynę i można kosić nie w ciągu 

dwóch dni, tylko w ciągu pięciu minut. To jeżeli chodzi o sprawy wodnościekowe- 

kanalizacyjne. Szanowni Państwo studnia była, jest  zaplanowana. Powiem Panu więcej, jest 

już system informatyczny, przy tym działaniu rozbudowany, co żeśmy informatyzacją 

rozszerzali, naprawiali.  W tej chwili proszę Pana,  wie Pan co chcę  zrobić, studnia poszła na 

drogę do Szpak Nowych 300.000,00 zł, studnia była zajęta w planie w granicach 100.000,00 

zł, ale jeżeli były takie rzucane kukułcze jajka, że trzeba na duch pieniądze zabezpieczać, to 

niestety trzeba znaleźć środki w budżecie. Budżet to jest też proszę Pana po jednej stronie 

wydatki, po drugiej dochody. Kołdra jest krótka, trzeba znaleźć środki, żeby wystarczyło. Tak 

jak Pan mówi i na oświatę i na nauczycieli. Proszę Państwa oświata tak jak mówiłem 

wcześniej, odprawy tyle kosztują, ja już powtarzałem proszę Pana. Pan dobrze pamięta na 

przestrzeni ostatnich czterech lat ubyło u nas w oświacie stu uczniów. Pan dobrze liczy, bo 

Pan pełni ważną funkcję w instytucjach finansowych, stu uczniów czyli ubyło dochodów 

700.000,00 zł. To proszę Pana nie jest śmieszne. Pana wybierali ludzie po to, aby logicznie 

rozmawiać. Ja z każdym rozmawiam proszę Pana. Skarbnik odeszła, wzięła odprawy ponad 

70.000,00 zł, zostawiła fundusz system może w 15% wykorzystywany. Powiedziałem, że ja 

sobie wyprowadzę i wyprowadziłem proszę Pana, a Pan brawa bił na najlepszą Panią. Ja też 

proszę Pana wierzyłem ludziom, bo żeby kierować i ściągać pieniądza, to trzeba ufać ludziom, 

ale niestety zaufanie było błędne, bo Pani wolała lepiej pracować w firmach prywatnych, niż 

zajmować się finansami. To Pan przyszedł do Wójta z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

pozwolenie Pani Skarbnik, żeby prowadziła firmy na terenie gminy. Ja mam pisma na to proszę 



Pana. Oświata, proszę Pana, już odpowiadam Panu na następną prawdę. Złożył Pan swego 

czasu, nie tak dawno pismo do budżetu. 200 pytań na które Pan nigdy nie uzyskał odpowiedzi. 

Pan jest wiekowym Radnym, zaufanym, już czytam jakie Pan składał wnioski do budżetu, czy 

Pan będzie pamiętał. Złożył Pan trzy wnioski proszę Pana i dwa będą w tym roku realizowane, 

trzeci Pan składał, zrobiliście nawet rozprawę na terenie swojego sołectwa, nawet Wójta nie 

zaprosiliście, co z tym fantem robić. To co mówiłem, też uważam, że się należy. Tak jak 

zrobiłem przy drodze wojewódzkiej, tak zechcę zrobić przy drodze wojewódzkiej w Rudce, 

chodnik dla mieszkańców w Wólce  Nosowskiej w kierunku Koszelówki i Nosowa. I proszę 

Pana co w  tym temacie się dalej dzieje, bo Pan jest Radnym, Pan jest bliski Radnych 

Powiatowych trzeba tam walczyć proszę Pana. Tak jak ja dokładałem przez te ostatnie osiem 

lat do inwestycji powiatowych, ale umiałem tak proszę Pana sterować, że Gmina nie ma 

długów, a wczorajszy wyjazd do Warszawy to nawet uważam, trzeba pojechać, pokazać się 

ludziom, bo 20.000,00 zł to też jest coś, bo można coś zrobić dodatkowego dla mieszkańców 

naszej Gminy. Pan liczy w miliardach czy w milionach, niestety nasze dochody są małe i każde 

pieniądze, które kto chce dać, 100.000,00 zł, czy 2.000.000,00 zł, to ja uważam, że trzeba 

podjąć trud, napisać wniosek, bo czasami jest tak, że pisanie na 100.000,00 zł to jest to samo 

co 20, ale uważam że na 20 też trzeba napisać, też trzeba z ludźmi rozmawiać, bo z tych 

małych sum powstają nasze efekty, które są tak, że zrobiliśmy inwestycje proszę Pana 

powyżej 30.000.000,00 zł i ze 40 wniosków, które pisaliśmy i na 20 i na 50.000,00 zł i na parę 

milionów. I steki kłamstw trzeba odłożyć do archiwum. I widzi Pan to jest Pana wniosek, 

pamięta Pan, ma Pan kopię, kiedy Pan składał? I co z tego jest realizowane? Proszę Pana to 

policzmy, jedna droga w Wólce, druga droga w Wólce, trzecia droga, czwarta. Mamy radnych 

z każdego sołectwa i w każdym sołectwie mieszkańcy chcą też, aby coś się działo, jedna droga 

w Wólce, druga droga w Wólce, trzecia droga w Wólce, park, chodnik, hydrofornia.  

 

Radny Ignacy Janczuk - Pan tą samą drogę liczy trzy razy. 

 

Wójt Gminy - to w Pana nie powiem jakim  

 

Radny Ignacy Janczuk- ale na przestrzeni piętnastu lat Pan wylicza. 

 

Wójt Gminy - proszę Pana to wrócimy do realiów i do Pana słów, ja jeszcze piętnastu lat nie 

jestem Wójtem proszę Pana. Taka jest Pana prawda z tych uwag, które są. Tak jak 

powiedziałem proszę Państwa, ubyło nam 100 uczniów, ubyły nam klasy oddziałowe, ubyło 

nam klas i oddziałów, ponieważ praktycznie są nawet takie roczniki  w Kobylanach, że nie ma 

pierwszej klasy, czy tam trzeciej klasy. W Kornicy proszę Pana oddziały kończą się na dwóch 

grupach i to nie po 26 osób, tylko po 18,19 osób. To świadczy o tym, powtarzałem dużo, tylko 

Pan  nie chce tego analizować i słuchać. Żeby nam w Gminie, wcześniej teraz nie, w miarę 

spinał się budżet oświaty z dotacją to muszę mieć średnio 24/26 uczniów w klasie. Tego już 

stanu nie mamy, bo niestety mamy niż demograficzny. Subwencja plus dotacja Gminy to jest 

praktycznie na tym samym poziomie. Jeżeli ja, a mam subwencje 4.200.000,00 zł, to tu szkoła 

3.800.000,00 zł, 3.900.000,00zł. Od 5 lat jak zmniejszała się liczebność, jak odchodziły 

oddziały gimnazjum, tak stan kadr się nie zmienił. Możemy to kontynuować, tylko zadam 

pytanie, skąd wziąć pieniądze na hydrofornię u Pana, na oczyszczalnię, czy nawet na remont 

tej szkoły.  

 
Przewodnicząca Rady- dziękuję Panu.  

 



Radny Ignacy Janczuk -  do Pana Wójta, bo tak mi tutaj tłumaczył, znaczy nam wszystkim tak 

tłumaczył o szkole, że to jest niż, no to co to znaczy? No to znaczy, że mamy nie kształcić 

dzieci prawidłowo, bo jest niż?  

 
Przewodnicząca Rady - ale ja nie rozumiem Pana pytania? 

 
Radny Ignacy Janczuk - bo Wójt  cały czas nie odpowiedział mi na pytanie, dlaczego są takie 

cięcia, ograniczenie etatów. Tylko cały czas się tłumaczy, że jest mniej dzieci, że jest niż. 

 

Przewodnicząca Rady - ale rozumie Pan, że w arkuszu organizacyjnym, jeżeli nie ma klasy, 

nie ma też wychowawcy. 

 

Radny Ignacy Janczuk - czy nauczyciel, który wykształcił setki młodzieży, czy tysiące 

młodzieży w naszej Gminie i teraz jest taka sytuacja jaka jest i on musi drżeć o swoją pracę, 

bo załóżmy mu brakuje rok, dwa, trzy do emerytury, a kształcił całe życie nasze społeczeństwo 

i teraz ze względu, że są cięcia to jest rugowany ze swojej pracy, to jest rozwiązanie problemu?  

 

Wójt Gminy - mogę Pani Przewodnicząca?  

 

Radny Ignacy Janczuk - to nie jest rozwiązanie problemu, ja mam pomysł co trzeba zrobić, ale 

nikt z was nie podejmuje tamtej rozmowy. Już od roku jesteście Radnymi i nie podjęliście 

rozmowy czy debaty, usiądźmy, pomyślmy jak poprowadzić szkoły, żeby one zaczęły dobrze 

kształcić, a zarazem żeby jakieś oszczędności były, bo to jest do zrobienia. Tylko po prostu 

same cięcie, nie wiem czy Radni wiedzieli, czy Pani Przewodnicząca wie o tych cięciach. Po 

prostu same cięcia, bo jest niż? Jakie to jest wytłumaczenie. Czy Pani jako wykształcony 

pedagog, Pani nie rozumie, że najważniejszą rzeczą dla danego społeczeństwa jest 

wykształcenie młodego pokolenia? Dla  mnie to tłumaczenie, że jest niż jest takie normalnie 

poniżej przedszkola.  

 

Wójt Gminy - uważam, że Pana wyjaśnienia to oczywiście, ja jestem otwarty, tak jak z tamtą 

Skarbnik pracowałem, tylko tamta Skarbnik przychodziła jak były problemy, to wtedy 

przychodziła do Pana Wójta, żeby rozwiązać problem.   

 

Radny Ignacy Janczuk - niech Pan się zajmie chwilą obecną, niech Pan nie wraca do historii, 

bo to świadczy o Panu bardzo źle. 

 
Przewodnicząca Rady - Panowie, proszę uspokójcie się.  

 
Radny Ignacy Janczuk - niech Pan się zajmie tą kadencją. 

 
Wójt Gminy - o Panu też się wypowiadają w określony sposób.  

 
Radny Ignacy Janczuk - niech Pan nie wraca do historii, bo to nic nie wnosi. 

 

Wójt Gminy - nie, nie proszę Pana, trzeba widzieć, wyciągać wnioski, żeby tego samego błędu 

nie poprawiać. Proszę Pana, dodam Panu więcej, to się nic w Gminie nie dzieje. Mamy szkoły 

o bardzo wysokim poziomie jeżeli chodzi o zabezpieczenie dydaktyczno-naukowo- 

informatyczne. Ja powiem Panu jedno, w tamtym roku w ramach funduszu rozwoju 

społecznego do Gminy zainwestowano prawie 1.600.000,00 zł środków na wyposażenie,        



na dodatkowe zajęcia dla nauczycieli. To Panu powiem więcej, w tych Pana analizach               

też wszystko jest, dzięki temu, że były programy, kazałem pisać, bo uważałem, że umiem 

rozliczyć, rozliczymy, to nauczyciele mieli dodatkowe zajęcia w ramach rozwoju kompetencji. 

A wie Pan jakie to miało przełożenie, że w tamtym roku na czternastki zapłaciłem          

40.000,00 zł, a nie 200.000,00 zł. Proszę Pana ja wiem co z czym się komunikuje, jak 

prowadzić oświatę, żeby też, powiem Panu krótko, trzeba to trzeba wydać na czternastkę 

200.000,00 zł, tak? To uważałem lepiej ściągnąć pieniądze, dać dodatkowe zajęcia, 

wyposażyć w materiały nowoczesne już do nauki. Nasze szkoły praktycznie dzięki tym 

wnioskom o komputerach nie miały  większego problemu ze zdalnym nauczaniem i mówienie, 

że w szkole się proszę Pana nic nie dzieje, to stawiam Pani Przewodnicząca wniosek i 

oczekuje w przeciągu 

 

Radny Ignacy Janczuk - te cięcia w szkołach, a nie to, że w szkołach się nic nie dzieje, proszę 

nie przypisywać mi słów, których ja nie wypowiadam. 

 

Wójt Gminy - proszę Pana, przepraszam. Pozwoli Pan, że dokończę. W dzisiejszych Pana 

wypowiedziach w Gminie nic się nie dzieje. Za trzy, pięć lat Gmina już będzie, a Gmina  proszę 

Pana to są mieszkańcy, przedsiębiorcy, straże, to jest ośrodek pomocy, oświata, to są nasze 

jednostki wewnętrzne. Pan powinien to wiedzieć, że Gmina odpowiada też za jednostki.   

Proszę Pana cięcia oczywiście tylko w pierwszej kolejności poproszę Pana to co Pan mówi to 

jest pytanie czy lepiej prosić nauczyciela, żeby  poszedł na emeryturę czy nawet na rok, półtora 

na kompensacyjną, bo będzie już miał świadczenie niż trzymać go jeszcze następne  pięć lat. 

Jeżeli Pan taki napisze wniosek, rozpisze mi wszystkie działania, które przyniosą określone 

efekty, ja proszę Pana poddam go pod Radę, tak jak ostatnio informowałem Radę jakie pismo 

wpłynęło z Powiatu, żeby Pan nie mówił że ja chowam coś pod biurkiem. Tak samo i te pismo 

i wstawi wniosek Pani Przewodnicząca o przedstawienie na piśmie programu analizy 

naprawczej oświaty ze względu na to, że pobory trzeba podnosić, subwencja nie pokrywa, 

koszty rosną i na to niestety, mi też bardzo zależy, bo nasze narodowe istnienie zależy od 

rozwoju naszej młodzieży, tak bo niestety nam to co już zdobyliśmy może wystarczy na 

racjonalne działanie, ale trzeba kształcić młodzież, aby umieli się w nowej rzeczywistości 

znaleźć.  

 

Przewodnicząca Rady - dziękuję. Proszę Pana Leszczyńskiego o zabranie głosu. 

 

Radny Mateusz Leszczyński - cały czas jest mowa o pieniądzach do budżetu gminy. Ja jestem 

radnym sześć lat już i prosiłem od sześciu lat, żeby zrobić porządek z wodociągami, bo mamy 

straty wody na około 500.000,00 zł rocznie. Może w tym kierunku warto uderzyć, bo to są duże 

pieniądze, a szukamy pieniędzy tam gdzie nie trzeba. 

 

Wójt Gminy - wszędzie trzeba, w wodzie też trzeba. Jeżeli chodzi o poprawę ciśnienia wody 

tak proszę Państwa to jest działanie takie, nic nie ma wiecznego. Jeszcze trzeba było szkołę 

remontować, to było na tyle dobra że nie trzeba robić. Tu nawet pracownicy szkoły chodzili 

pod Pana namową, że tego nie trzeba robić. To ja już Panu mówię, zgłaszałem, mam pomysł 

jak, tylko trzeba znaleźć środki, jak można w sposób techniczny i łagodny wprowadzić 

dodatkowe urządzenie techniczne, żeby Nowe Szpaki w ramach spadku ciśnienia, czy nawet 

proszę Pana spadek ciśnienia  to nie jest tylko awaria, to nawet jest te godziny 18:00-20:00 

kiedy jest wzrost rozbioru wody. To też od razu się odbija na prędkości przepływu na ciśnieniu 

i to trzeba proszę Pana zrobić. Tak samo jak trzeba zrobić oczyszczalnie, żeby w systemie 



informatycznym na komputerze było widać jak pracuje każde urządzenie, systemy, a nie grupa 

będzie jeździć pół dnia, dwa razy w tygodniu, siedzieć tam, przestawiać  i wyciągać  co trzeba 

żeby działała. To za Pana była oczyszczalnia budowana, pewnie też była jako 

najnowocześniejsze na sto lat. A jeżeli chodzi o wodę, tak proszę Pana sam fakt w tej chwili 

to co mówiłem, będziemy mieli rozliczenie, bo nie chodził Pan do końca całej Gminy w 

pierwszym kwartale ze względu na Covid. Teraz zostało odczytane i przygotujemy w 

najbliższym miesiącu informacje, to jest dla mnie też istotne, bo o tym teraz cały czas myślę 

jaki jest stan teraz niedoboru czy jest 50, czy 38, czy 41. Na pewno nie wyeliminujemy, będę 

robił proszę Pana hydrofornie Wólka Nosowska i trzeba poszukać pieniążków, żeby przy 

hydroforni Wólka Nosowska wymienić w każdym gospodarstwie liczniki już z określonymi 

funkcjami, zabezpieczeniami. I tu nawet Pani Skarbnik wie o tym, że liczniki wymiana nie jest 

kosztem kwalifikowanym, ale Pani Skarbnik chyba tę kwotę 270.000,00 zł żeśmy zdjęli, czy na 

razie wyjęli? 

 

Przewodnicząca Rady -  wyjęta jest. 

 

Wójt Gminy - to są koszty niekwalifikowane, ale one w budżecie które macie zapisane pod 

przyjęte w kalkulacji, to jest już te 270.000,00 zł na wymianę 100% wodomierzy w tamtym 

obszarze ujęcia wody Wólka Nosowska. Czy Pan ma jeszcze jakieś podpowiedzi co do tego, 

żeby woda nigdy nie była cola. Tu była informacja proszę Pana, że nie koszą pracownicy 

parku, ten park to jest łąka trawiasto – kwiatowa. Będą wymienione w ramach programu, a to 

że w Wólce w siatce jest dziura, to trzeba zadać pytanie, to może którędy ta cola chodziła do 

oczyszczalni, do ujęcia wody jak już wiadomo, że jest dziura proszę Pana, bo ja nie znam 

logicznego wytłumaczenia.  

 

Radny Ignacy Janczuk- ta wizja, że ktoś zatruł wodę.  

 

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica wotum 

zaufania 

Przewodnicząca Rady - czy ktoś jeszcze z Panów chciałby zabrać głos. Jeżeli nie to 

przejdziemy do podjęcia uchwały w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Stara Kornica wotum 

zaufania. Wszystkie uchwały, które dzisiaj mamy do zaopiniowania zostały pozytywie 

zaopiniowane przez Komisję, która odbyła się w środę, więc myślę że nie będziemy tutaj już 

dyskutować nad nimi. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXIX/178/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica   z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Konica wotum 

zaufania. 

  

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 składy Rady: 

8 głosami „za”, 4 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”, podjęła uchwałę Nr XXIX/178/2020 

Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Stara Konica wotum zaufania.  

 



Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.: 

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania                  

z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2019 r. 

Przewodnicząca Rady – przejdziemy do sprawozdania  wykonania budżetu za 2019 r. oraz 

sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2019 r. 

Powyższe sprawozdania były rozpatrywane na Komisji, wszyscy Radni którzy byli na Komisji 

pozytywnie się do tego ustosunkowali, dostali informacje wyjaśniające od Pani Skarbnik. Czy 

ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, czy są pytania?  

 

Radny Ignacy Janczuk – chciałbym się odnieść do wykonania budżetu, ponieważ wykonanie 

po stronie inwestycji jest bardzo małe, ustalone było na 10.000.000,00 zł, a wykonanie jest na 

2.000.000,00 zł. Jest niespełna 20 % wykonanie budżetu. Umówił się Pan z nami, z Radą, ze 

społeczeństwem, jak również Regionalną Izbą Obrachunkową, że wykona Pan budżet 

10.000.000,00 zł i wyraziliśmy na to zgodę i czekaliśmy. Nie zostało to zrobione i najbardziej 

mnie martwi opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo ona jak zawsze jest nijaka na ten 

temat. Ona się odnosi tylko do sprawozdania pod względem formalno-prawnym. Nikt nie 

wnika, że budżet został niewykonany. Budżet, który jest niewykonywany poniżej 80% jest 

dyskwalifikowany z Urzędu, bo Wójt się nie pokusił o to, żeby wyjaśnić dla RIO dlaczego nie 

zostało to wykonane, co się stało, bo tutaj są pewne uwagi i dlatego uważam, że skoro budżet 

był uchwalony, a nie został wykonany nie może być absolutorium, czy nie może być 

zatwierdzenia planu finansowego gminy, bo ten plan nie został osiągnięty, czyli zakładamy coś 

i nie realizujemy tego. Jaka to jest prawidłowość? Jeśli naprawdę byłyby aspekty bardzo ważne 

wtedy możemy rozmawiać, ale wiemy że tutaj jest wiele spraw, których ja osobiście nie 

rozumiem. Po co uwalać budżet, nie wiadomo jak wielki, żeby z góry wiedzieć, że nie da się 

go zrealizować. Chciałbym się odnieść do spraw, że przeznaczyliśmy pieniądze na te 

inwestycje, zostało coś troszeczkę zrobione, ale przeważnie remonty, bo inwestycji bardzo 

mało i zamknęliśmy budżet deficytem. Praktycznie nie wykonując budżetu, zamknęliśmy go 

deficytem. Zastanówcie się co by się stało gdybyśmy ten budżet wykonali w większej mierze, 

jaki by musiał być deficyt. Naprawdę jest potrzeba radykalnego myślenia na temat 

oszczędności, żeby te pieniądze się nie rozchodziły na byle jakie rzeczy. Skoro cały czas nam 

się mówi, że jest problem finansowy, chciałbym się zapytać czy w tym okresie nie powinniście 

odwołać festynu, który będzie kosztował nie wiadomo jakie pieniądze. To są oszczędności.  

 

Przewodnicząca Rady – jeżeli można to poproszę Pana Wójta o wyjaśnienia. 

 

Wójt Gminy – proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś uwagi to odpowiem kompleksowo.  

 

Radny Ignacy Janczuk – jeszcze tutaj wynika z dokumentów wcześniejszych i z tych, że jest 

bardzo mała ściągalność należności. Zaległości są bardzo duże mieszkańców, umorzenia, bo 

wynika że jest to suma, bo to jest razem zbite, żeby nikt tego nie rozpoznał, bo to jest zbite 

wszystko, obniżenie stawek podatku, umorzenia oraz zaległości, żeby nikt nie wiedział jak to 

rozpatrzeć, suma 816.000,00 zł. To jest zbite, żeby nie dało się tego ocenić ile jest podatków 

umorzonych, komu są umorzone, ile jest podatków niezapłaconych, ale to są sumy które z 

wcześniejszych dokumentów  wynikało, że one opiewają na setki tysięcy. Chciałbym zapytać 

dlaczego jest taka niska ściągalność należności, które się należą Gminie. One wchodzą w 

budżet i mogą być inwestowane. Dziękuję. 



 

Wójt Gminy – zacznę może od ostatniego pytania. To co jest w opinii RIO w pkt 3, skutki 

obniżenia górnych stawek podatku, udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji organu 

podatkowego, proszę Pana to są wszystko sprawy administracyjne. Jeżeli ja komuś umorzę  

podatek w pierwszym półroczu 1.000,00 zł, czy 200,00 zł to odbija się w umniejszeniu 

subwencji. To Pan dwudziestoletni Radny, to zawsze powtarzałem przez dziesięć lat jakie są 

skutki zaniżenia podatku w stosunku do górnych stawek. Mieliśmy takie sytuacje, to zależy 

jaka cena jest na rynku za 1 kwintal żyta. Proszę nie mylić, że w tym są nasze należności od 

bieżących podatków, nieruchomości, wody. One są gdzie indziej i podam Panu jedną 

informację, że Gmina w ubiegłym roku umorzyła łącznie podatku na kwotę 25.000,00 zł. 

Umarzamy z racji sytuacji nadzwyczajnych, rodzinnych, czy zdarzeń losowych w granicach 

13.000,00 zł do 25.000,00 zł, były swego czasu, nie przeze mnie w granicach 30.000,00 zł- 

40.000,00 zł. Uważam, że jak są zdarzenia losowe, bo każde podanie musi być podparte 

dokumentami i trzeba wypełnić kwestionariusz i dopiero to jest podstawą umorzenia. Proszę 

nie wprowadzać radnych i mieszkańców w błąd, że są jakieś niedociągnięcia, nie wiadomo 

jakie należności nieściągalne. Powiem Panu, że nieściągalne są, ale one są w granicach 5 do 

15% należności na koniec roku. W tej chwili idzie pełna informacja, jeżeli chodzi o odpady, 

wodę, podatki, kazałem na razie nie wysyłać wezwań tylko w pierwszej kolejności po 15 maja, 

żeby do początku lipca informować mieszkańców telefonicznie, bo normalna jest sytuacja w 

czasie pandemii że zapomni, czy nie ma w tym momencie czym zapłacić. Powiedziałem, że 

do 1 lipca  proszę nie wysyłać wezwań o sciąganiu należności. Wykonanie budżetu jest na 

dwa miliony ileś, inwestycji jest wykonane na 40 pozycji 36. Niewykonany budżet to proszę 

zapisać, z jednych powodów umowa zawierana przez Gminę z jednostką dotującą  musi być 

na czas zawarcia umowy ujęta w budżecie. Realizacja to jest drugi element i jeżeli mieliśmy w 

budżecie 10.300.000,00 zł wydatków inwestycyjnych to już odpowiadam, OZE 7.100.000,00 

zł, PSZOK 7.200.000,00 zł, studnia 720.000,00 zł, studium 154.000,00 zł, studnia 174.000,00 

zł i rejestr odczytu wody ten program chcieliśmy wrzucić razem kompleksowo dla całej Gminy 

przy wnioskowaniu o modernizację Wólka Nosowska, ale on został wyrzucony, bo miękkie 

działania nie mogą być kosztem kwalifikowalnym. Proszę Pana 10.393.000,00 zł łącznie 

budżet, który ma Pan tam podsumowany to te cztery pozycje stanowiły kwotę 8.230.000,00 zł, 

czyli to jest 2.800.000,00 zł wykonane. Do tego proszę jeszcze dodać 250.000,00 zł funduszu 

sołeckiego. Lepiej zrobić trzy inwestycje za 5.000.000,00 zł czy 10.000.000,00 zł, niż robić 

trzydzieści parę plus szesnaście, pięćdziesiąt inwestycji drobnych po 15.000,00 zł, po 

20.000,00 zł, bo Pan wie odbiory, zakończenia tyle samo dokumentów trzeba zrobić, czy to na 

inwestycje za 500.000,00 zł czy 100.000,00 zł.  

 

2) przedstawienie sprawozdania finansowego gminy 

 

Przewodnicząca Rady – przejdziemy do przedstawienia sprawozdania finansowego gminy. 

Poproszę Panią Skarbnik o zabranie głosu.  

 

Wójt Gminy – Pani Przewodnicząca było pytanie o życie kulturalne. Szanowni Państwo jedyne 

co odbyło się przed pandemią to dzień kobiet, festiwal „Trele morele” w Starych Szpakach. 

Podjąłem decyzję na przełomie czerwca-lipca w związku z pandemią nie organizujemy dnia 

dziecka, nie będzie żadnych innych imprez, nie będzie festynu jak robiliśmy na przestrzeni 

sierpnia- września. Czas pokaże czy decyzja słuszna, z tego tytułu ileś oszczędności będzie. 

Proszę Państwa ja już myślę nie co było w 2019 r., bo to co było to się stało, co zrobiliśmy to 

dla mieszkańców, czego nie zrobiłem to też się z tym godzę, chociaż nie przyjmuje tego 



zarzutu, a trzeba myśleć co będziemy robić przez najbliższe dwa, trzy lata m.in.: zrobić wodę 

i ciśnienie w Szpakach, poprawić Wólkę Nosowską, zrobić oczyszczalnię, szkołę, a że Kornica 

Stara źle wygląda to powiem Panu jedno, to „dobro” kiedyś się odwróci, mieszkańcy 

przejeżdżają i informacje są odwrotne, widzi się co jest pod lasem, ale nie widzi się co jest 

przy źrenicach. Żeby dalej Gminę rozwijać, to ja z czystym sumieniem mogę rozmawiać z 

każdym gospodarzem w kraju, politykiem, jeżeli macie dobrą wolę chcecie dać pieniądze ja je 

biorę, bo ja mam z czego dołożyć. Źle byłoby, wtedy byłby Pan zadowolony, że Gmina nie ma 

środków, ma tylko zobowiązania kredytowe, których nie jest w stanie spłacać ze względu, że 

nie ma nadwyżki między dochodami, a kosztami. Dziękuję.  

 

Przewodnicząca Rady – przejdziemy do sprawozdania finansowego gminy. Poproszę Panią 

Skarbnik o zabranie głosu i przedstawienie sprawozdania za 2019 r.  

 

Skarbnik Gminy odczytała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stara Kornica za        

2019 r.  

 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.   

 

Przewodnicząca Rady – dziękujemy za wyjaśnienia odnoście wykonania budżetu za 2019 r.  

 

3) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Stara Kornica sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

Przewodnicząca Rady – Szanowni Radni mieli już wcześniej dostarczone, ja tylko odczytam 

iż uchwałą Nr Si.150.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                        

w Warszawie na posiedzeniu 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opin ii o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. Po 

zapoznaniu z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu opiniuje pozytywnie 

wykonanie tego budżetu. Jeżeli Państwo chcą, żeby została odczytana cała uchwała, czy 

wszyscy wyrażają zgodę na to żeby odczytać, bo tego jest trochę. Panie Ignacy, Pana nie było 

na Komisji, my to odczytaliśmy i dyskutowaliśmy nad tym. Dlatego pytam się, czy wszyscy 

chcieliby, bo to będzie też skutkowało tym że nasze posiedzenie będzie się przedłużało.  

 

Wójt Gminy – uchwały przy naszym sprawozdaniu z wykonaniu budżetu nie ma, jest na stronie 

RIO. RIO publikuje uchwały na swojej stronie internetowej.    

 

Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę Nr Si.150.2020 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii                      

o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Kornica sprawozdaniu z wykonania budżetu za     

2019 r.  

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Kornica 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. stanowi załącznik do protokołu. 

  

4) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Stara Kornica z wykonania budżetu za 2019 r. 



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Kulesza odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej  Rady 

Gminy Stara Kornica w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stara Kornica                  

z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stara Kornica 

z wykonania budżetu za 2019 r. stanowi załącznik do protokołu.  

 

5) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

 

Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę Nr Si.248.2020 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kornica dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy Stara 

Kornica za 2019 r.  

 

Przewodnicząca Rady – ponieważ nastąpił błąd pisarski, w związku z tym w sprostowaniu z 

20 lipca 2020 r. w wyniku tego błędu pisarskiego w pierwszej uchwale napisano, iż Komisja za 

wnioskiem o udzielenie absolutorium w głosowaniu jawnym głosowało 1 członków Komisji, 

natomiast 1 wstrzymał się od głosowania. Komisja Rewizyjna liczy 4 członków. Powinno być 

za wnioskiem o udzielenie absolutorium w głosowaniu jawnym głosowało 3 członków Komisji, 

natomiast 1 wstrzymał się od głosownia.  

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara 

Kornica dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy Stara Kornica za 2019 r. wraz ze 

sprostowaniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

6) dyskusja 

 

Przewodnicząca Rady – przejdziemy w tej chwili do dyskusji, czy ktoś z Państwa ma pytania? 

 

Radny Ignacy Janczuk – to wszystko co wcześniej powiedziałem świadczy o tym, że Wójt nie 

powinien otrzymać absolutorium. Dodam jeszcze jedną rzecz, która całkowicie przekreśla 

absolutorium od wszystkich Radnych, to jest brak podpisanej umowy od września 2018 r. na 

dostawę energii elektrycznej dla naszej Gminy. Przez większość roku, być może cały 2019 r. 

Gmina poniosła bardzo duże straty ze względu na brak podpisanej umowy. Będzie to strata w 

granicach minimum 0,30 zł na kW, a może nawet i do 0,40. Ten temat już wcześniej 

podejmowałem, ale Pan Wójt mówił że zakład energetyczny to zrekompensuje. 

Zrekompensuje, ale zawsze do ceny wyższej, ponieważ brak umowy na dostawę energii wiąże 

się z tym, że zakład energetyczny traktuje to jako energię zapasową, energię rezerwową                

i ona jest zawsze droższa. Nie wiem czy jest już podpisana ta umowa, czy nie jest, ale jest to 

poważne naruszenie i niedopełnienie obowiązków przez Wójta, który naraził Gminę na straty 

przynajmniej kilkanaście tysięcy złotych. To przekreśla absolutorium dla Pana Wójta, jak 

również to, że wykonanie budżetu jest bardzo niskie. Ja nie pytam co Pan robi, tylko co Pan 

zrobił.  

 

Wójt Gminy – Szanowni Państwo temat jest już rozwiązany. W pismach, które dostawałem, 

bo miałem umowę podpisaną z dostawcą energii na dwa lata. Pisma, które przychodziły, ja 

każdy rachunek kieruje, pracownicy i skarbnik, której już nie ma, nawet nie zareagowała że 



taka jest sytuacja. Przy którejś analizie rachunków, a wiedziałem że to będzie, wzrosła cena 

ponieważ dostawca energii wywiązał się, przekazywałem skarbnikowi poprzedniemu                     

i pracownikowi, którzy za to odpowiadali, że proszę interweniować wezwaniem                                   

i postępowaniem sądowym, bo tego tak nie zostawię, ponieważ na to są określone zapisy w 

umowie, którą podpisałem i która zobowiązywała dostawcę do określonych konsekwencji. To 

się stało, płaciliśmy i dzięki Wójtowi decyzji i szybkiemu działaniu te nadpłacone środki za 

energię elektryczną, energia podrożała wówczas z 0,23 zł na 0,80 zł, to jest praktycznie 

czterokrotnie. Jeżeli dostawca energii wyłoniony w przetargu odmawia kolejnych dostaw 

energii, to zakład energetyczny przechodzi na cenę rezerwową, a ta cena rezerwowa jest 

czterokrotnie, czy pięciokrotnie wyższa. Zdawałem sobie z tego sprawę i myślę, że Pan 

wiedzący i myślący, zapisujący sobie wszystkie zdarzenia o tym już informowałem w 2019 r., 

gdzie poinformowałem, że wystąpiłem o rekompensatę. Z tego tytułu ta różnica między ceną 

energii zamówioną na dwa lata, którą był zobligowany dostawca realizować, a ceną 

wprowadzoną, ponieważ tamten wypowiedział umowę, ja wypowiedzenia nie przyjąłem, 

różnicę w ramach rekompensaty  odzyskałem co do złotówki  w 2019 r. Środki te wróciły na 

przestrzeni drugiego półrocza. To jest rzecz bezwzględna, oczywista. Informowałem na 

Radzie, że mamy przejściowe trudności  i płacimy czterokrotnie, czy pięciokrotnie więcej za 

energię, ale osobiście jeździłem, kierowca jeździł, szybko działaliśmy, kontrolowałem i 

otrzymaliśmy zwrot nadpłaconej energii między ceną umowną jaka była zawarta, a ceną jaka 

była stosowana po zawarciu nowej umowy, tylko przejściu z automatu na ceny rezerwowe. 

Proszę nie wprowadzać w błąd, że poprzez to działanie ja naraziłem na szkodę, mam żal do 

Pani Skarbnik, której już nie ma, dlaczego nie wdrożyła procedury sądowej. Pani Mecenas jest 

na sali, przygotowała pisma, nawet kierowała pisma które trzeba wdrożyć i wysłać, ale niestety 

to się nie stało.  

 

Radny Piotr Kiryluk – mam pytanie odnośnie moich wniosków, które złożyłem na posiedzeniu 

Komisji. Pierwsze pytanie dotyczyło informacji ile zostało wypłaconych dla Pana Wójta za 

ubiegły rok za wyjazdy służbowe i delegacje, czy ta informacja jest przygotowana?  

 

Wójt Gminy – nie, ponieważ ja wczoraj pojechałem do Warszawy. To nie jest możliwe                    

w przeciągu jednego dnia, przewalenie dwunastu segregatorów. To uzgodniłem ze Skarbnik, 

że przygotujemy te informacje w dwóch tematach o zwolnieniu pracownika i delegacjach w 

2019 r. na kolejną Komisję, czy Sesję. To już się nie zmieni, bo to jest stan constans, są 

rozliczone, upięte w segregatory, to trzeba pozbierać. Kiedyś w poprzedniej Radzie zadałem 

takie same pytanie, niestety ta praca wymaga iluś dni poświęcenia. Uważam, że pracownicy 

na spokojnie to przygotują w późniejszym terminie, a trzeba zająć się realizacją inwestycji 

które wymieniłem, to co zostały podpisane umowy w czerwcu, lipcu, ponieważ są terminy że 

mamy niektóre zadania wykonać do końca września. Będę rozmawiał z podmiotami, żeby 

wydłużyli o miesiąc, dwa.  

 

Przewodnicząca Rady – mam jeszcze pytanie o jakiego pracownika chodzi? 

 

Radny Piotr Kiryluk – tego, który został zwolniony dyscyplinarnie. Jakie zostało wypłacone dla 

niego zadośćuczynienie zasądzone przez Sąd, koszty sądowe. Kolejna sprawa była 

poruszana odnośnie wody, niskiego ciśnienia w Szpakach. W ubiegłym roku było zrealizowane 

zadanie modernizacja hydroforni, obniżenie pomp. Z tego co wiem nie przyniosło                           

to oczekiwanego skutku, nie wzrosło ciśnienie w Szpakach. Inwestycja kosztowała ok. 

150.000,00 zł, nie wiem czy Pan Wójt pamięta, czy wszyscy Państwo pamiętają ale obowiązuje 



nas zakaz podlewania, który Pan wprowadził 1 maja. Jeżeli nie ma problemów z wodą, a zakaz 

jest, cały czas obowiązuje, nie słyszałem, żeby Pan go odwołał. Jest zakaz podlewania, 

nawadniania, mycia samochodów, jedynie do celów konsumpcyjnych i gospodarskich można 

używać wody. Teraz mam jeszcze sprawę odnośnie wniosku na drogę w Koszelówce, pytanie 

do Marka, czy nie czujesz się oszukany? Bo jak widomo Gmina złożyła wniosek w trakcie roku 

budżetowego poprawiliśmy uchwały, poprawki do wniosku i został odrzucony. Teraz widzę w 

zmianach w budżecie, które będziemy uchwalali za chwilę 15.000,00 zł na aktualizację 

dokumentacji. Tamte dokumenty kosztowały 45.000,00 zł, teraz mamy 15.000,00 zł na 

aktualizację. Będzie Pan składał kolejny wniosek, nowa procedura będzie trwała. Myślę, że w 

ostatnim roku kadencji ta droga będzie zrobiona, bo ona jest ważna, ale to świadczy też o 

celowym przeciąganiu. Jeszcze sprawa odnośnie OZE. Widomo, że projekt jest realizowany, 

trwało to bardzo długo, niektórzy mieszkańcy pokusili się o zwrot zaliczki i Pan nie robił z tym 

na początku problemów. Potem pojawiły się problemy, zaczął Pan wybierać mieszkańców 

którym można zwrócić zaliczkę, którym nie można zwrócić, groziło to utratą dofinansowania. 

W tym roku okazało się, że Pan sam niektórych powykreślał z tej listy. To świadczy o Pana 

arogancji, czy segregowaniu mieszkańców, dla tych których Pan lubi to robi coś dobrego, a 

kogo Pan nie lubi to Pan tego nie robi. Jeszcze przeczytam to samo oświadczenie, które 

czytałem na posiedzeniu Komisji, żeby mieszkańcy między innymi Kazimierzowa też wiedzieli. 

Wnioskowałem w ubiegłym roku o dokończenie zadania, dokończenie to nie był mój pomysł, 

polegającego na wytyczeniu granic drogi i uporządkowaniu spraw własnościowych drogi w 

Kazimierzowie. Przypominam, że właściciele działek wyrazili wolę oddania swoich gruntów, 

żeby droga miała przepisowy wymiar, przepisową szerokość i chodziło tylko i wyłącznie o 

sfinansowanie spraw biurokratycznych. Pan mi zarzuca cały czas, że my chcemy ją budować, 

może kiedyś tak, ale chodziło o uporządkowanie dokumentów. Widzę, że inwestycje za kilka 

milionów nie będą wykonane z wiadomych powodów, można było to zadanie zrobić, bo 

zwolniły się środki w wysokości kilkudziesięciu tysięcy, które niespodziewanie dla swoich 

zwolenników Pan pieniążki znajduje. Zostało to zadanie odrzucone przez Pana i Radę i jest  

mi z tego powodu bardzo przykro, gdyż była to jedyna inwestycja o którą prosiłem w ubiegłym 

roku oprócz funduszu sołeckiego. 

 

Przewodnicząca Rady - dziękuje Panu Kirylukowi. Proszę  Pana Wójta o słowo wyjaśnienia. 

 

Wójt Gminy -  Panie Radny jeżeli chodzi o remont ja nie dostałem informacji, żadnego pisma 

o ocenie tamtego wniosku. Mówimy o drodze w Koszelówce. Wniosek, który złożyłem  w maju 

2019 r., nie było w ogóle informacji o kolejnym rozpatrzeniu, była tylko informacja                             

o uzupełnieniu. Uzupełnienie wysłaliśmy i nie było żadnej zmianki ile punktów dostaliśmy              

i dlaczego. 

 

Radny Piotr Kiryluk - ja powiedziałem, że został odrzucony, sam Pan powiedział na ostatniej 

sesji, sam Pan to powiedział, został odrzucony. 

 

Wójt Gminy -  nie został przyjęty do realizacji. Nie miałem, że odrzucony, napisane że nie 

przyjmujemy, bo to jest źle zrobione, czy tyle punktów nie uzyskało. Proszę Pana byłem, 

rozmawiałem, pokłóciłem się, że jeszcze raz to zrobię tylko w stosunku do tamtego wniosku 

aktualnie zmieniły się zasady, kryteria naboru  i on musi być zmieniony jeżeli chodzi o zakres 

i ileś tam zapisów. To jest podyktowane, nie mogłem go złożyć identycznego, ponieważ w tej 

chwili są zmieniane kryteria, nawet mam informacje sprzed dwóch dni, była ostatnia kolejna 

zmiana, na 10 dni przed złożeniem wniosku, ale to jestem w stanie technicznie zrobić i 



uważałem, bo jednostka przyznająca środki powiedziała, że jeszcze raz do tego tematu 

podszedł i jeszcze raz ten wniosek złożył, ale muszę go poprawić, bo prawo się zmieniło, a 

nawet zmieniły się jakieś zasady, teraz będę czytał  w stosunku do tego co jeszcze było 

miesiąc temu, czy trzy tygodnie. Tu chodzi o drogę w Koszelówce, proszę o wskazanie jakie 

czynności nie zostały wykonane, albo co zostało źle wykonane w stacji ujęcia wody Nowa 

Kornica jeżeli chodzi o modernizację. 

 

Radny Piotr Kiryluk - ja nie mówię, że coś jest źle wykonane tylko nie przyniosło                      

oczekiwanego efektu. 

 
Wójt Gminy - to proszę na jaki efekt Pan oczekiwał? 
 

Radny Piotr Kiryluk - inwestowanie stu kilkudziesięciu tysięcy było po to, żeby było 
odpowiednie ciśnienie wodociągu w Nowych Szpakach. 
 
Wójt Gminy - Pana wniosek, to jest dlaczego nie osiągnąłem określonego ciśnienia w 

Szpakach, poprzez modernizację oczyszczalni. Odpowiadam proszę Pana, to nie miało na 

celu poprawienie ciśnienia w Szpakach, tylko miało zwiększenie buforu bezpieczeństwa na 

stacji uzdatniania wody w Kornicy. Jeżeli ja mam zbiorniki naziemne dwa po 150mᵌ to jest 300. 

Jeżeli w ciągu doby, godziny jest susza i takie komunikaty przychodzą z systemu, idzie w 

rozbiór ponad 400, to proszę Pana pompy, które pracują dwie po 60m to dają tylko 120 i 

spowodowałem przez to, że obniżyłem zestaw, czyli ja ze zbiornika wykorzystuje słup wody w 

95%, a nie jak wcześniej w 50%, czyli na 150m ja wykorzystałem tylko 75mᵌ, czyli 150m z 

dwóch zbiorników. Gdzie ja mam rozbiór w godzinach szczytowych po 300/400mᵌ i te działanie  

to tylko miało spowodować, że bufor bezpieczeństwa zwiększam o 100% i teraz bufor 

bezpieczeństwa,  jest wykorzystywany ze zbiorników wody  w 95% to nawet przekłada się na 

to, że czas pracy pomp się skraca, ponieważ wchodzi pompowanie wody, jak mam słup wodny 

jakieś tam metry to pompa ma się włączyć i podawać jak zejdzie do trzech. Nawet jeżeli byłby 

duży rozbiór, to pompa będzie chodziła. Ja jeszcze mam ¾ wody na zapasie, żeby nie zabrakło 

w sieci. A zamiana ciśnienia, tak proszę Pana rozmawiałem na przestrzeni 18/19 roku jest taka 

możliwość, mam namiary tylko trzeba mieć środki, to będzie kosztować w granicach, no nie 

wiem na tamten moment czy teraz, na pewno ponad 100.000,00 zł. Jest to do zrobienia 

poprzez działania techniczne i takie urządzenia są i można będzie to zainstalować i też mam 

w planach na najbliższą kadencje, żeby ten problem rozwiązać i te urządzenie wstawić w sieci, 

żeby woda chodziła w Szpakach w większym ciśnieniu, a jeżeli mówimy proszę Pana o 

połączeniu Kornicy z Walimem to mam pytanie do Pana, bo mnie nie było, dlaczego w Walimie 

na końcówce jest rura 190, a nie 160. Po prostu czym rura jest mniejsza tym mniejsza 

przepustowość proszę Pana. I ja jak zacznę z początku pchać na Szpaki rurą 90 to pewnie 

uzyskam efekt, ale nie wiem czy oczekiwany.  

 

Radny Piotr Kiryluk - przepraszam, bo to za mądre odpowiedzi na moją kwadratową głowę. 

Tak czy siak brakuje wody jak jest susza. W kwietniu była susza i kolega, który hoduje świnie 

mówił, że nie ma  wody po tym remoncie.  

 

Wójt Gminy - odpowiadam, że nie miałem żadnej przerwy. Mogła być ze względu na napięcia, 

ale nie było tak, że woda nie była podawana przez godzinę, czy dwie. Proszę Pana ja widzę 

na przykład, teraz były akurat zmiany napięcia, ale to z innego powodu. Od listopada tamtego 

roku do czerwca, czy do maja któregoś nie miałem przerwy w dostawie wody. Nie było 



żadnego wyłączenia technicznego czy też nie było spadku ciśnienia, bo jeżeli tylko spadnie 

ciśnienie to z automatu idą komunikaty mailowe. Mogło tak być, bo powiem Panu jedno co 

trzeba zrobić, urządzenia będą pracowały, ale w godzinach szczytu między 18, a 22 jeżeli 

zwiększy się pobór, to w Szpakach Nowych ciśnienie spadanie ze względu na wzrost poboru 

i  wtedy ta woda naleci do wiadra nie za minutę, tylko za cztery minuty. To taki może być efekt, 

że właśnie wzrost zużycia w jednym czasie spowoduje, że napełnianie idzie  wolniej, ale nie 

było takiej sytuacji, że musiałem wozić samochodem strażackim i ktoś by zgłaszał, bo nie ma 

godziny, pięć wody. I teraz tak, Koszelówka, OZE, proszę Państwa, tak pierwsza rzecz, nie 

można ubiegać się jeżeli jest działalność. Uważam, że Ci co chodzili, mówili „proszę się nie 

zapisywać, bo Hawryluk nie robi”. Ja mam sto osób na liście rezerwowej na dalszą część OZE 

i gdyby było chętnych wtedy o dwieście osób więcej, śmiało mogłem to ująć w procesie. Jeżeli 

wnioskować można było o 7.000.000,00 zł, o 3.000.000,00 zł, o 10.000.000,00 zł, a 

zarządziłem o 7.000.000,00 zł, czyli 3.000.000,00 zł to jest po 10.000,00 zł. Jeżeli chodzi o  

drogę, tak Pan zgłosił na Komisji, proszę Państwa to jest temat rozpoczęty, ja go nie 

wrzucałem, bo tamte ustalenia nie były kompletne. Ja chce mieć komplet dokumentów, że 

mogę to robić i mogę ogłaszać przetarg na geodetę, który pójdzie, będzie robił i te fakty 

stwierdzi i spisze na papierze. Nie będę geodety brał, wysyłał, bo w połowie drogi okaże się, 

że dalej temat stoi i nie można go popchnąć. 

 

Radny Piotr Kiryluk - Pan dobrze wie, że porozumienie było zawarte, był Pan na zebraniu 

wśród mieszkańców. Nie, nie będziemy tego wałkowali. Jest Pani Ewa, która tego pilnowała i 

może potwierdzić. 

 

Wójt Gminy - ja byłem na zebraniu, nie było porozumienie zawarte, była spisana notatka. 

 

Radny Piotr Kiryluk - notatka nie jest porozumieniem  w pewnym sensie?  

 

Wójt Gminy - nie wiem ilu było użytkowników. Z tego co wiem tam było, znajdę to wszystko, 

wezmę to wszystko co było i przedstawię. Bo nawet pamiętam, że nie było przedstawicieli, 

którzy poszli do którejś rodziny, poszedłem sam porozmawiać, nie wiem z czego to wynika, 

ale wtedy nie było dwóch podpisów na przeprowadzenie tego działania. Na pewno trzeba 

zrobić tak jak robią w każdej gminie i prostują, tak samo i tutaj. 

 

Przewodnicząca Rady - dziękuję za odwiedź, proszę Pana Macieja o pytanie.  

 

Radny Maciej Golwiej - dzisiaj tutaj padły takie słowa, że droga Szpaki - Walim, to takie 

kukułcze jajko, no być może my wspieramy jako Rada, bo wsparliśmy to wszyscy Radni 

uchwałą, że dokładamy do drogi powiatowej, droga powiatowa na terenie naszej Gminy służy 

naszym mieszkańcom. Ludzi nie interesuje czy jeżdżą drogą powiatową, krajową czy gminną 

tylko czy jest dobra, czy zła. Mamy drogę Nowa Kornica- Szpaki, mamy drogę w Kiełbaskach. 

 

Przewodnicząca Rady - proszę Pana Wójta  jeszcze o zebranie głosu. 

 

Wójt Gminy - Panie Radny dobrze, że one się zrobiły, ale słyszę po tej stronie, że ja dziesięć 

lat ich nie zrobiłem. Nie zrobiłem oczyszczalni, nie zrobiłem stacji uzdatniania wody Nowa 

Kornica, nie zrobiłem Wólki i jeszcze czegoś nie zrobiłem. No niestety proszę Państwa ilość 

środków w budżecie jest określona i trzeba te inwestycje mierzyć z pieniędzmi. Ja Państwu 

powiedziałem 3.000.000,00 zł dotacji, które poszły do powiatu to nie wpłynęło na wzrost u nas 



majątku. To przy drogach Szanowni Państwo,  gdyby były drogi  na przykład 50 na 50  to ja 

mogę zrobić 12 km dróg. Przy inwestycjach, gdzie ja mogę dołożyć proszę Pana 10% czy 20% 

wkładu własnego ja bym mógł zrobić inwestycje na kolejne piętnaście czy ileś milionów. A ktoś 

mi tu zarzuca od dziesięciu lat, że nic nie robię. Ja tylko o tym chcę powiedzieć, bo proszę 

Państwa zobaczycie zaraz zdjęcia jaka jest szkoła. Wólka dzięki uporowi, siedzeniu nocami, 

jeżdżeniu, mam od półtora roku spokój. Doszedłem do tego sam i dzięki Bogu, że teraz 

parametry są dobre, ale nie wycofałem się, bo uważam, że jak są pieniądze trzeba ją zrobić, 

bo nie chcę, żeby się powtórzył za mojej kadencji problem tej coli, która może i przyszła przez 

ten dziurawy płot. Tego nie udało mi się udowodnić, ale to nie było normalne kiedy usunęliśmy 

awarię w ciągu tygodnia czy półtora. To tylko chciałem nadmienić, że tak proszę Pana wszyscy 

jeżdżą po wojewódzkich i województwo wszystkie nasze drogi odremontowało. Jest dobry 

klimat, będą chęci pojadę z  powrotem, żeby zrobić chodnik i ścieżkę w Rudce na tym odcinku, 

bo jak się jedzie to i ileś mieszkańców, a jest na to pozwolenie. Także proszę Państwa 

dokładajmy do zadań czy to marszałkowi czy powiatowi, ale dbajmy w pierwszej kolejności o 

nasze własne mienie, bo proszę Państwa piwnica cieknie. Grupa przyszła, musiała naprawiać 

rynny, przecież ten obiekt był w stanie idealnym. To co mówiłem zaoszczędzilibyśmy po 

100.000,00 zł czy 150.000,00 zł na remonty bieżące, które musi grupa jechać, rzucać 

wszystko, bo w szkole jest  następna, kolejna awaria. To tylko o tym chciałem powiedzieć ja 

nikomu nie wytykam, ale że ktoś mi mówi po prawej stronie, że ja nic nie zrobiłem przez 

dziesięć lat, czy przez osiem to jest nie prawdą, to jest kłamstwo. A dlaczego nie były zrobione 

szkoła, SUW Wólka, zrobiłem Kornicę i mam w zamiarze zrobić Wólkę nie patrzę, że akurat 

jest Radny, który ciągle ocenia mnie pozytywnie w cudzysłowie.  

 

Przewodnicząca Rady - proszę bardzo, jeszcze mamy dwie osoby, które chciały zabrać głos. 

Proszę Pana Ignacego, a później Pana Mateusza o zebranie głosu.  

 

Radny Ignacy Janczuk - ja tylko tak króciutko, bo tutaj jak słucham, Piotr zadał takie naprawdę 
bardzo proste pytanie i nie potrafi Pan na te proste pytanie odpowiedzieć. Kołuje Pan nas, 
kołuje. Przecież doskonale Pan wie, że Pan na sali w gminie mówił, że już Wójt wymyślił, że 
już Wójt robił, Wójt zadzwonił, podniesiemy słup wody i będzie problem rozwiązany, także 
niech Pan przestanie tak kołować, ale skończy tą dyskusje. Proszę niech Pan nie odpowiada.  
 

Wójt Gminy - ja poproszę o ekspertyzę i porównamy to w określonym momencie. Ja 

zwiększałem zapas buforu. Te działanie proszę Pana akurat nie miało na celu zwiększenie 

ciśnienia w wodociągu  do 25 atmosfer.  

 

Przewodnicząca Rady - proszę Pana Mateusza jeszcze o zebranie głosu. 

 

Radny Ignacy Janczuk -  przecież przez brak wody jest te małe ciśnienie, przecież to się jedno 

z drugim się wiąże. 

 

Wójt Gminy - proszę Pana, to odpowie Pan sobie na pytanie co to jest bufor zapasowy, a co 

to jest ciśnienie w sieci.  

 

Przewodnicząca Rady - Panie Mateuszu proszę jeszcze o pytanie.  

 

Radny Mateusz Leszczyński -  ja chciałem odnieść się do Piotra słów, odnośnie tych dróg, 

stanów prawnych, bo u nas jest bardzo dużo dróg nieuregulowanych prawnie. Tak samo w 



Kiełbaskach. Mówiliśmy już o tym od kilku lat, bo będziemy mieli naprawdę niedługo problem, 

bo ludzie postawią w końcu szlabany, bo ludzie płacą podatki i nie są podatki umarzane za te 

drogi, bo drogi idą po gruntach prywatnych, a nie po gruntach gminnych, czy tam powiatowych 

i trzeba tym się porządnie zająć. Mówiliśmy już o tym nie wiem od ilu lat, od czterech. 

 

Wójt Gminy - Pani Przewodnicząca mogę odpowiedzieć? To nie jest pytanie do Wójta, chociaż 

pisałem już, wiem gdzie są drogi publiczne, nie mają statusu uregulowania i nie chciałbym, że 

za trzy, cztery lata znowu będzie gwałt, robimy drogę, bo to jedyna okazja. Okazuje się, że 

grunty nie są uregulowane. Proszę Pana ja to powtarzam sześć lat. Czterem osobom w 

Kornicy i trzem osobom z Kiełbasek ja co roku umarzam w listopadzie podatek rolny od 

gruntów, które nie użytkują, tylko które są zajęte przez pas drogowy. Czy ja mam to wymusić 

postępowaniem sądowym, podać do sądu starostwo. Pisałem pisma proszę Pana, były już na 

etapie, w którymś już prace rozpoczęte, dlaczego się stało, nie wiem. Gmina ma swoich 

przedstawicieli i miała silniejszą opcję, miała więcej. To Gmina powinna dbać o to, żeby nawet 

proszę Pana planując inwestycje tak jak ja wymieniałem kiedyś trzy, cztery inwestycje do 

przodu niech decyduje powiat, która jest w gorszym stanie, to już wtedy trzeba było zapalić 

światełko, a czy my mamy te drogi prawnie uregulowane, bo nikt nie da dotacji na odcinek 

gdzie nie jest tytuł prawny przypisany do powiatu. 

 

Radny Mateusz Leszczyński - tak, właśnie o  to mi chodzi, bo zawsze jest problem. Nawet nie 

mamy drogi uregulowanej prawnie.  

 

Wójt Gminy - Szanowni Państwo, mieliśmy czterech radnych powiatowych, mamy teraz 

starostę to piszcie pisma, nawet jak chcecie to piszcie do mnie przez Urząd Gminy, a ja to 

przeadresuje i dopiszę jeszcze swoją uwagę i do powiatu przekażę. 

 

Przewodnicząca Rady - czy ktoś jeszcze z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie 

to przejdziemy do podjęcia uchwały w sprawię zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminy Stara Kornica wraz ze sprawdzaniem z wykonaniem budżetu za 2019 rok. 

 

7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminy Stara Kornica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXIX/179/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminy Stara Kornica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w 

obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składy Rady:  

8 głosami „za”, 4 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”, podjęła uchwałę Nr XXIX/179/2020 

Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Gminy Stara Kornica wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2019 r. 

 



Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.  

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXIX/180/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              

w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składy Rady: 

8 głosami „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę                       

Nr XXIX/180/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Stara Kornica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.  

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach 

gminnych na terenie Gminy Stara Kornica 

Przewodnicząca Rady - przejdziemy w tej chwili do kolejnego punktu. Chodzi o wstępną 

lokalizacje nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach na terenie Gminy Stara 

Kornica. Tu chodzi o zmianę przystanku w miejscowości Koszelówka. Obie te uchwały zostały 

pozytywnie zaopiniowane jak również budżet i zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy przez Komisję Budżetową.  

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXIX/181/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Stara Kornica. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radny Piotr Kiryluk -  odnośnie tej uchwały. Chciałem zwrócić uwagę i pochwalić Pana Wójta 

za szybkie działanie, bo jednak może Pan szybko zadziałać. Kolega Marek napisał pismo 8 

lipca z prośbą o ten przystanek i dzisiaj mamy uchwałę i przystanek jest. A w ubiegłym roku 

chcę przypomnieć jak Ignacy prosił na Mazurach trwało to ponad pół roku, czy nawet rok. 

 

Przewodnicząca Rady - dziękuje bardzo. 

 

Radny Marek Michaluk - chcę tam postawić przystanek. Miałem wolniejszy czas, napisałem 

pismo przed sesją, proszę jest, no wiadomo data, ale mowa była już pół roku temu. 

 

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 składy Rady: 

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

Nr XXIX/181/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wstępnej 

lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy 

Stara Kornica. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

2) zmiany uchwały Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 

2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków 

i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów 

i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Stara Kornica 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXIX/182/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy 

Stara Kornica z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/192/2013 

Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 roku w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez 

operatorów i  przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina 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 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składy Rady: 

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

Nr XXIX/182/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 roku w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki 

opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Kornica. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

2036 

 

Przewodnicząca Rady - przejdziemy do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Stara Kornica na lata 2020-2036 oraz zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Te dwa projekty 

uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetową. Czy Państwo Radni mają 

pytania odnośnie tych dwóch uchwał? Proszę Panie Piotrze o pytanie. 

 

Radny Piotr Kiryluk - do Pani Skarbnik pytanie, bo nie wszystko zapamiętałem z Komisji, więc 

w dziale 600 rozdział 616 zwiększono plan wydatków o kwotę 92.500,00 zł na zakup 

materiałów i wyposażenie w dziale transport i łączność. 

 



Skarbnik Gminy -  Szanowni Państwo w rozdziale 616 § 42 zakup materiałów wyposażenia 

zwiększono wydatki o kwotę 92.500,00 zł na zakup wraz z dostawą kruszywa, konkretnie 

krzemienia. Taki miałam wniosek. Mogę dokładnie przeczytać.  

 

Radny Piotr Kiryluk - nie trzeba. W dziele 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

chodzi mi tutaj o kwotę 73.609,00 zł wynagrodzenia bezosobowe na obsługę sekretariatu 

projektu pod nazwą „energia dla przyszłości” tego też wtedy nie zrozumiałem, jakby mi Pani 

wyjaśnił. Co to za sekretariat, gdzie będzie i kto będzie obsługiwał 

 

Skarbnik Gminy - to jest sekretariat utworzony na potrzebę projektu OZE i tutaj właśnie  była 

taka umowa partnerska między gminą Jakubów, Dobre, Stanisławów i Stara Kornica. Zgodnie 

z ustaleniami, później był aneks do tego sporządzony w tamtym roku i od roku 2019 od                 

1 marca każda gmina wpłaca 1.000,00 zł na sekretariat OZE, miesięcznie 1.000,00 zł                      

i otrzymują 3.000,00 zł od tych trzech gmin, czyli po 1.000,00 zł i one były wpłacane od marca 

do końca roku. Te pieniądze zostały w nadwyżce budżetowej, a my sobie nie wpłacaliśmy, 

nasze zostały, bo sami nie możemy wpłacać, czyli ja tylko muszę zabezpieczyć środki po 

wydatkach. Jeśli chodzi o rok 2020 to tam po dochodach została zaplanowana kwota 

36.000,00 zł, czyli dwanaście miesięcy razy trzy gminy. A po wydatkach to łącznie tutaj z tymi 

wydatkami w paragrafie 470 wynagrodzenia bezosobowe i paragraf 4110, 4120 czyli narzuty 

na wynagrodzenia te co płaci pracodawca, to stanowi kwotę 88.000,00 zł. 

 

Radny Piotr Kiryluk - rozumiem, że ten sekretariat będzie w naszej Gminie, będzie zatrudniona 

osoba. 

 

Skarbnik Gminy -  proszę do Pana Wójta pytania jak będzie działał sekretariat. 

 

Radny Piotr Kiryluk - Panie Wójcie jak to będzie funkcjonować?  

 

Wójt Gminy - umowa podpisana jest z Mazowiecką Jednostką na sfinansowanie tego. Była 

wcześniej umowa partnerska, robimy to w partnerstwie z trzema gminami. Partnerzy wybrali 

na lidera Gminę Stara Kornica, ustalili wynagrodzenie w trakcie realizacji, to była różna 

historia. Teraz w związku z tym, że już prace szły od tamtego roku, tak jak Pani Skarbnik 

przeczytała od marca 2019 r. Zostało to wznowione, oczywiście to wnioski były partnerów, ja 

jako lider przychyliłem się i będzie to dla osób, które realizowały to z poziomu Gminy. Tu tylko 

przypomnę, ja proponowałem na sesji wtedy, kiedy ten program ruszaliśmy, podpisałem 

umowę z Marszałkiem o wytypowanie osoby, nawet zapytałem wręcz Radnego z Wólki czy 

chciałby uczestniczyć w zespole, w sekretariacie żeby pomóc w realizowaniu tego. W tej chwili 

to realizuje Zespół Gminy zgodnie z tym rozporządzeniem i zarządzeniem Wójta. 

 

Radny Piotr Kiryluk - jeszcze raz, kto się tym zajmuje konkretnie? 

 

Przewodnicząca Rady - z poziomu Gminy? 

 

Radny Piotr Kiryluk – jakie RODO, przecież to są środki publiczne, jakie RODO? 

 

Wójt Gminy - publiczne, no tak, przyznane przez liderów i dokłada Gmina tyle samo. 

 



Radny Piotr Kiryluk - nie ma RODO. Ale to jest konkretna osoba, która te pieniążki przytuli, 

tak? W związku z tym, że to są środki publiczne to ja na kolejną sesję proszę o takie 

sprawozdanie Pani Przewodnicząca  kto, ile i za co ?   

 

Wójt Gminy- tak, przedstawię zarządzenie. 

 

Przewodnicząca Rady -  dobrze dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Pan Ignacy proszę bardzo.  

 

Radny Ignacy Janczuk - chciałbym tutaj się odnieść, bo wprowadzono nowe zmiany do 

budżetu, akurat nie mogłem być na Komisji, bo za późno dostałem informacje, nie mogłem 

przełożyć. Ale chciałbym zapytać, cały czas nam tutaj od początku roku Pan tłumaczy nie ma 

pieniędzy, nie wiemy czy starczy, zawiesił Pan sołeckie 

 

Przewodnicząca Rady- fundusze sołeckie nie są zawieszone. 

 

Radny Ignacy Janczuk - dobrze. A tutaj Pan wprowadza raptem zmiany, znaczne zmiany dla 

swoich kolegów, a tak już Piotr tutaj wspomniał droga w Kazimierzowie, ona była ujęta do 

realizacji, niemal pieniądze były zarezerwowane. Rada zdjęła w pewnym momencie, no bo 

była jakaś potrzeba inna, a wiadomo że się nie dało tego zrealizować, ale dzisiaj Pan nie myśli 

o  tej drodze, żeby wrócić czy Radni, żeby się  jakoś zreflektować że zdjęliśmy tam pieniądze, 

bo potrzeba była, no to zróbmy też i w Kazimierzowie tą dokumentacje. Zróbmy ten podział, 

żeby było gotowe nawet do złożenia projektu. Nie, tego nie robicie, wprowadzacie swoje, nic 

się nie odzywacie, pod stołem wszystko załatwiacie i wprowadzacie swoje drogi. Dobrze, 

róbcie społeczeństwo to obserwuje, nie myślcie sobie że wy jesteście mądrzejsi jak wszyscy. 

Tak  nie jest, i tak być nie powinno, bo człowiek który ma trochę honoru to po prostu załatwia 

sprawy jawnie, bo Rada ma prawo spotykać się tylko na sesjach, jeśli się spotyka w kuluarach 

to jest wręcz przestępstwo i ustala pewne rzeczy i tutaj wprowadziliście sobie swoje drogi, a 

te które oczekiwały w kolejności niech czekają dalej. To jest zachowanie nieprawidłowe i wręcz 

błędne. 

 

Przewodnicząca Rady - Panie Ignacy, jakie Pan ma uwagi odnośnie tych uchwał budżetowych. 

 

Radny Ignacy Janczuk - powiedziałem jakie. Nie ma pieniędzy, wprowadzacie nowe zadania 

nie realizujecie zadań starych. 

 

Przewodnicząca Rady- dobrze, dziękuję. Proszę Panie Piotrze jeszcze o uwagi. 

 

Radny Piotr Kiryluk - jeszcze chcę dopytać odnośnie drogi w Kobylanach, tutaj mamy 

28.000,00 zł zaplanowane w tych zmianach i chcę zapytać kolegę odnośnie tego pisma. Tutaj 

jest napisane „uzupełnienie do wniosku z dnia 3 lipca". 

 

Radny Krzysztof Gawłowski - bo złożyłem pismo bez numerów jeśli chodzi o te dwie drogi, a 

to tylko jest uzupełnienie. Pani Przewodnicząca przeczyta właśnie, bo akurat ma 

 

Radny Piotr Kiryluk - tak jak dobrze pamiętam na sesji głosowaliśmy o woli przystąpienia,  

znaczy o tym, które drogi zgłosić do powiatu. A tutaj jest napisane uzupełnienie, jeżeli 

przegłosowaliśmy wniosek, to jeszcze możemy coś uzupełniać  potem. 

 



Przewodnicząca Rady - ale to nie jest do tej drogi. To nie jest do drogi powiatowej wniosek, to 

jest do drogi gminnej. 

 

Radny Piotr Kiryluk - ale z 3 lipca jaki był wniosek? 

 

Wójt Gminy - uzupełnił Pan tylko dopisując numer działki i numer drogi. Cały czas pisał o 

drogach Kobylany – Huszlew. 

 

Radny Piotr Kiryluk- a to nie jest połączone z tą drogą powiatową? 

 

Wójt Gminy- proszę Państwa czytajcie. Dostajecie dokumentu na biurku, zaraz  ja sprawdzę 

co piszę. Pisze tutaj Pan na wcześniejsze pismo. 

 

Radny Piotr Kiryluk - jeżeli można do wniosku, który był przegłosowany coś dopisać, ja też 

bym dopisał. 

 

Wójt Gminy - było pismo Pana Krzysztofa 4 października 2019 r., a teraz przysłał 7 lipca 

wpisując drogę, ja tu mam przed sobą właśnie numer drogi. 

 

Radny Piotr Kiryluk - Panie Wójcie powiedział Pan którego października? Ale to jest 

uzupełnienie do wniosku z dnia  3 lipca tego roku.  

 

Wójt Gminy - ale ja już mówię, że sygnalizował w tamtym roku. Sygnalizował  i pisał. 

 

Radny Piotr Kiryluk - tu nic nie pasuje, ja nie jestem przeciwny tej drodze. 

 

Radny Krzysztof Gawłowski - tu nic pod stołem nie jest załatwiane. Jak pismo składam to nie 

muszę Ciebie informować. 

 

Radny Ignacy Janczuk - to po co Rada, rozwiążmy się, będzie mniej wstydu. 

 

Radny Krzysztof Gawłowski - mam wrażenie, że Ciebie trzeba pytać wcześniej czy mogę coś 

zrobić. 

 

Przewodnicząca Rady - Szanowani Panowie, proszę już o chwilę spokoju i o chwilę 

wyciszenia, bo tutaj nerwów nam nie potrzeba.  

 

Wójt Gminy - ja tylko przypomnę, wniosek złożony 24 września 2019 r. są ujęte dwa zadania 

jeżeli chodzi o Wólkę Nosowską, proszę nie wytykać Radnym, że uzgadniają coś z Wójtem, 

robi tylko Wójt pod swoich, bo ja tak to odbieram proszę Pana.  

 

Przewodnicząca Rady - czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania odnośnie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej? Czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania odnośnie zmian w budżecie na 

2020 rok? Proszę Panie Piotrze. 

 

Radny Piotr Kiryluk -  droga numer 20061W, to jest gminna droga?  

 

Przewodnicząca Rady - tak, to jest droga gminna.  



 

Radny Piotr Kiryluk – dobra, wszystko jasne. 

 

Przewodnicząca Rady- czy już wyjaśnione jest odnoście tej drogi? Czy Pani Skarbnik chce 

nam przedstawić jeszcze zmiany w budżecie? Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie to przejdziemy 

do przegłosowania uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXIX/183/2020 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 30 lipca 2020 r. w 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 składy Rady: 

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

Nr XXIX/183/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020 – 2036. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

4) zmian w budżecie gminy na rok 2020 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXIX/184/2020 Rady Gminy Stara 
Kornica z dnia 30 lipca 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 13 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składy Rady: 

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

Nr XXIX/184/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2020. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punktu 8. Interpelacje i zapytania radnych 

 

Przewodnicząca Rady - do sekretariatu gminy nie wpłynęła żadna interpelacja. Proszę Panie 

Piotrze. 

 

Radny Piotr Kiryluk - na ostatniej sesji były przegłosowane te dwa wnioski w ramach dróg 

klęskowych do powiatu, chciałem zapytać czy Gmina, czy Pani Przewodnicząca wystosowała 

odpowiednie pismo do władz powiatu. Mieliśmy czas co prawda do końca sierpnia. 

 



Przewodnicząca Rady – ja już wyjaśniam, w związku z tym, że nasze spotkanie było przed 

dzień sesji na której powiat zatwierdzał drogi na 2020 rok, ja rozmawiałam z Panią Radną 

Powiatową. Przedstawiłam jej nasze wnioski, przedstawiłam jej co prawda wnioski 

telefonicznie, bo pisemnie nie zdążyłam. Ona przedstawiła je na Komisji, ale do tej pory wiem, 

że na chwilę obecną nie są uwzględniane te drogi na naszym terenie.  

 

Wójt Gminy - Szanowni Państwo, tak jak Pani Przewodnicząca nadmieniła co dowiedziałem 

się ze strony, była po naszej komisji następnego dnia sesja powiatu, gdzie byłem zdziwiony, 

ani Pani Przewodnicząca i ja nie dostaliśmy zaproszenia na tą sesję. Także uważam, że ten 

dokument, który był przedłożony ja go publikuje, który przywiózł starosta to nie był do nas 

kierowany, tylko niepotrzebnie wrzuciłem go na komisję, bo widać woli z powiatu nie ma, a 

żeby potwierdzać coś już teraz to trzeba mieć środki na nasze inwestycje, które trzeba będzie 

robić przez najbliższe dwa, trzy lata i ja dalej będę stał na stanowisku, jeżeli pojawiłyby się 

jakieś wolne środki to jestem zawsze, że jeżeli można to można współpracować, można 

dołożyć, a nawet dorzucić do budżetu na kolejne zadania, które w gminie ciągle są, będą, były 

i to przykre, że powiat nie informował gdzie tematem i porządkiem była sprawa dróg 

powiatowych. 

 

Radny Piotr Kiryluk - skoro wnioski były przegłosowane niezależnie od tego pisma to Pani 

Przewodnicząca i Pan Wójt macie obowiązek napisać do powiatu, że wyrażamy wolę 

współpracy w sprawie tych dróg. Panie Wójcie ja już Panu mówiłem, że nikt od nas na tą chwilę 

nie wymaga żadnych środków, rozmawiałem z Panią Starostą. Powiedziała, że powinniśmy 

złożyć wniosek jakie drogi nas interesują na przyszły rok do budżetu.  

 

Przewodnicząca Rady – ale my te drogi składaliśmy już w poprzednim  

 

Radny Piotr Kiryluk - wtedy było za późno, trzeba pisać znowu, tak jak w naszej gminie pisać, 

pisać i pisać. 

 

Przewodnicząca Rady – dobrze, będziemy pisać. 

 

Wójt Gminy – Pani Przewodnicząca oczywiście pisać i ja będę pisał. 

 

Radny Piotr Kiryluk - jeszcze raz przypomnę, przepraszam Panie Wójcie. Wnioski zostały 

przegłosowane i macie obowiązek złożyć pismo do powiatu. 

 

Wójt Gminy - proszę Pana, nie było nawet formalnego pisma, żeby się tamta strona zwracała. 

To co przysłali to uważałem, że dać, poinformować żeby stosownie przyjąć, ale pamiętam jak 

Pani Przewodnicząca powiedziała, że my składaliśmy wnioski wcześniej na trzy, cztery drogi, 

czyli ciąg jakiś zdarzeń jest proszę Pana i nawet ta droga była w tych wnioskach, które Pan 

zgłaszał, ten Walimek. To było, bo ja nikogo nie pomijam, tylko jak pisałem to wypisywałem 

wszystkie drogi, które mam w gminie powiatowe, które za mojej kadencji nie były naprawiane 

i ja nie chce nikogo wyróżniać, ani bawić się w politykę, bo ja jestem bezpartyjny proszę Pana 

i ta droga też była uwzględniona.  

 

Radny Piotr Kiryluk - dobrze Pan wie, że żadnego ciągu nie ma w naszej gminie, bo na 

przykładzie drogi w Kazimierzowie bez żadnego pisma została wyrzucona, a do powiatu 



musimy złożyć. Rozmawiałem z Panią Starościną powiedziała, że pismo powinno wpłynąć 

świeże. W związku z tym, że jest przegłosowane, taka jest wola Rady i pismo trzeba wysłać.  

 

Wójt Gminy - proszę Pana mam prośbę, to proszę wskazać z jakich środków sfinansujemy i 

to się nakłada  nawet na tą drogę, którą Pan mówi w Kazimierzowie. Ta droga też nie będzie 

kosztowała 300,00 zł, czy 1.000,00 zł. 

 

Radny Piotr Kiryluk - jeszcze raz Panu mówię, nikt nie wymaga od nas na tą chwilę żadnych 

środków. 

 

Wójt Gminy - proszę Pana ja już przeżywałem takie, że deklaracje były tylko nikt się nie chciał 

rozwiązać, ja jak coś deklaruję, to chce się wywiązać, a na dzień dzisiejszy nie wiem proszę 

Pana, bo po czerwcu koleje 60.000,00 zł mamy spadku dochodu. Niestety proszę Pana, 

sierpień, wrzesień, październik może być jeszcze gorzej, ja tylko o tym myślę, żeby 

wystarczyło na prąd, na energię, dla nauczycieli, nawet na te odprawy. 

 

Przewodnicząca Rady - Panie Ignacy proszę jeszcze o zabranie głosu.  

 

Radny Ignacy Janczuk - chciałem się tutaj odnieść do tej sprawy co Piotr poruszył. Przecież 

wy nie wykonujecie swoich obowiązków, nawet minimum. Po złożeniu wniosku, po 

przegłosowaniu wy macie obowiązek wysłać ten wniosek do konkretnej instytucji, tak jak 

Piotrek mówi tu nie chodzi o to, że my mamy już pieniądze, że my tylko mamy wolę współpracy, 

że my chcemy zrobić drogę na Walimku i na Kobylanach, takie pismo i oni wiedzą, że my 

oczekujemy z ich strony na taką reakcję. A nie wy po prostu, wy nie wysłaliście bo 

zadzwoniliście, ludzie kochani o czym my rozmawiamy? Każde pismo ma moc prawną, a 

reszta nie ma żadnej mocy prawnej, a pismo ma moc prawną, które po prostu jest tam 

zarejestrowane i przez ich komisje będzie wzięte pod uwagę. Jeszcze druga sprawa, na 

ostatniej sesji złożyłem cztery interpelacje do Pana Wójta ustne. Nie dostałem żadnej 

odpowiedzi do dzisiaj, i nasz statut nie jest zmieniony, także tam jest zapis, że mogą być 

interpelacje ustne i macie na nie odpowiadać, bo na razie nowego statutu nie uchwaliliście. 

Także pilnujcie się tego prawa miejscowego też troszeczkę. Druga sprawa, chciałbym zapytać 

czy Pani Przewodnicząca otrzymała pismo jakie złożyłem na ręce Wójta, ale również do 

informacji Pani i Rady. Czy Pani otrzymała moje pismo, na pytanie dlaczego zostałem 

wyłączny z projektu. Otrzymała Pani takie pismo? 

 

Przewodnicząca Rady- nie. 

 

Radny Ignacy Janczuk - no to widzicie, po raz kolejny, że giną pisma tak jak ginęły zawsze. 

Pisma idą tylko te które trzeba, ja je pozwolę sobie odczytać. Ja wiem, że jesteście 

zdenerwowani, że przedłużam ale trudno, bo myślałem, że Pani Przewodnicząca otrzymała. 

 

Wójt Gminy - jest to w toku, poinformuję Panią Przewodniczącą. 

 

Radny Ignacy Janczuk - spokojnie ja to pismo odczytam. Data wpływu jest 29 czerwiec, czyli 

miesiąc temu  i pismo jest takie: do Pana Wójta, do Pani Ireny Maciejuk, do wiadomości 

Przewodniczącej Rady Gminy i do całej Rady Gminy. Proszę o wyjaśnienie przyczyny 

formalno- prawnej, dlaczego zostałem wykluczony z projektu „Energia dla przyszłości” budowy 

solarów, bez jakiejkolwiek informacji czy rozmowy ze mną. Chcę też zauważyć, że w tym 



projekcie uczestniczyłem od początku, mam zawartą umowę z Urzędem Gminy 

reprezentowaną przez Kazimierza Hawryluka, umowa numer 187 z dnia 1 września 2016 roku 

i wpłaciłem zaliczkę w wysokości 200,00 zł, co też jest formą pewnej umowy. Skoro sam nie 

wnioskowałem o wyjście z tego projektu, proszę wskazać na czyj wniosek i przez kogo 

zostałem wykluczony z tego projektu, bez jakiejkolwiek rozmowy. Proszę o odpowiedź w trybie 

administracyjnym, w przeciwnym przypadku będę zmuszony wystąpić na drogę prawną. 

Otrzymałem  pismo od Pana Wójta, że nie jestem wykluczony, jestem na liście rezerwowej i 

później półtorej kartki takich bredni do niczego nie pasujących. Oczywiście, żeby dać 

odpowiedź nic nie odpowiada. Chcę zapytać Pana Wójta jaki był klucz przydziału, kto jest w 

projekcie, kto jest na liście rezerwowej bo wiem, że jeszcze kilka osób jest na liście. Znaczy 

może nawet nie są tam w projekcie ja nie wiem i jak Pan oceniał, że ja jestem na liście 

rezerwowej, a nie na liście do realizacji tego projektu. Proszę mi odpowiedzieć teraz.  

 

Przewodnicząca Rady- proszę Panie Wójcie o odpowiedź. 

 

Wójt Gminy – Szanowni Państwo, czekam bo musiałem wysłać i wysłałem Panu w trakcie 

zapytanie o wyjaśnienie, jeżeli otrzymam wyjaśnienie to zajmę stanowisko w przedmiocie 

Pana sprawy i wyjaśnię dlaczego pytałem i z czego to wynika. To wszystko wynika, że tak 

powiem zapisów i stąd jeżeli otrzymam od Pana pismo zwrotne, to ustosunkuje się ostatecznie 

do Pana przypadku.  

 

Radny Ignacy Janczuk - moje pytanie drugie, dlaczego Pan przetrzymuje pisma, nie nadając 

im biegu w dalszym ciągu. Te pismo nie było tylko do Pana, w nagłówku było zapisane do 

kogo ma trafić, dlaczego Pan przetrzymuje pisma tak jakby w zamrażarce.  

 

Wójt Gminy - proszę Pana sprawdzę, może nie dekretowałem, może dekretowałem, jeżeli nie 

to przedekretuje i do Pani Przewodniczącej  

 

Radny Ignacy Janczuk- już Pani wie i Rada wie, już może Pan ich nie informować. 

 

Wójt Gminy – czekam na Pana wyjaśnienie i na pewno, bo nie chciałem wtajemniczać jeżeli 

sprawa jest w toku wyjaśniania i wszystko. Będzie odpowiedź, to będzie poinformowana Pani 

Przewodnicząca.  

 

Radny Ignacy Janczuk - ja nie mam nic do dodania, w tym piśmie jest zawarte wszystko. Pan 

tylko mi nie udzielił odpowiedzi, to niech Pan jeszcze tak jakby zrobi aneks do tej odpowiedzi 

i Pan mi odpowie.  

 

Przewodnicząca Rady- panie Piotrze proszę o pytanie jeszcze. 

 

Radny Piotr Kiryluk - a proszę mi powiedzieć Panie Wójcie, czy osoby na liście rezerwowej 

mają wpłacone zaliczki?  

 

Wójt Gminy- mieli zaliczki wpłacane. 

 

Przewodnicząca Rady - czy Pan Piotr ma jeszcze jakieś pytanie?  

 



Radny Piotr Kiryluk - znaczy ja nie zrozumiałem, czy osoby na liście rezerwowej mają 

wpłacone zaliczki? 

 

Wójt Gminy - nie wiem proszę Pana, tam jest dwieście ileś osób 

 

Przewodnicząca Rady - trzeba byłoby zweryfikować. 

 

Radny Piotr Kiryluk - to znaczy, że nie mają żadnej umowy, Ignacy miał umowę i Pan tą umowę 

zerwał. 

 

Wójt Gminy - proszę Pana wszystko wyjaśnimy, nic nie ukrywam. 

 

Punkt  10. Sprawy różne  i  wolne wnioski. 

 

Przewodnicząca Rady - czy ktoś z Państwa sołtysów może chciałby zapytać o jakąś sprawę? 

Proszę Pani Ewo, tylko proszę o mikrofon. 

 

Radny Dariusz Stepczuk opuścił obrady sesji Rady Gminy Stara Kornica o godzinie 12:28. 

 

Pani Ewa Szydłowska - dziękuje bardzo za udzielony głos. Z uwagą przysłuchiwałam się 

debacie nad stanem Gminy i jestem rozczarowana, ponieważ spodziewałam się większego 

udziału Radnych w tej dyskusji co zrobić, żeby nam mieszkańcom Gminy żyło się lepiej, 

przyjemniej. I tak kilka uwag, bo również przejrzałam ten raport, jeżeli chodzi o takie kwestie 

finansowe, zestawienie zrealizowanych inwestycji w 2019 roku na wartość 2.437.534,00 zł 

biorąc pod uwagę ile zostało sfinansowane z funduszów, z dofinansowania, z funduszów 

obcych, a ile z budżetu to wychodzi na to tak około 1.356.000,00 zł to jest po prostu budżet 

inwestycyjny, więc ja się nie dziwię, że jest dużo delegacji Pana Wójta, że Pan Wójt się 

uśmiecha, bardzo podzielam i chwalę takie zachowanie, bo to co Wójt wyjęczy to zostanie 

zrobione, bo przy budżecie wydatków 24.000.000,00 zł, 1.300.000,00 zł to jest bardzo 

skromnie. Natomiast mam kilka pytania, jeżeli chodzi o rozwój Gminy. Po pierwsze światłowód. 

Światłowód do tych mniejszych miejscowości, bo to decyduje o sposobie rozwoju. Teraz 

wszystko się opiera, czy nawet teraz te nauczanie zdalne z powodu koronawirusa, tak więc to 

pierwsze, o tym nie było poruszane, jaka jest oferta dla seniorów, bo społeczeństwo się 

starzeje. Z raportów wynika, że więcej osób zmarło niż się urodziło dzieci, że więcej osób 

wyjechało, że więcej jest mężczyzn, czyli z tego wniosek, że to kobiety wyjeżdżają. Czyli jaka 

jest wasza wizja właśnie dla osób starszych, dla kobiet. Dlaczego w wakacje nie zostały 

uruchomione żadne zajęcia, mimo, że w sąsiednich Gminach słychać, że coś tam się dzieje. 

Myślałam, że Radni oczywiście oprócz tych osób, które się odzywały podejmą właśnie dzisiaj, 

jest okazja, temat ten ważny, jak ta nasza Gmina ma wyglądać, żeby po prostu było 

przyjemniej, uwzględniając to, żeby jak najwięcej mieszkańców zostało, żeby młodzi ludzie nie 

uciekali. Jeżeli jeszcze chodzi o takie kwestie dotyczące mojej miejscowości to bardzo 

dziękuje, że zostały poruszone. Tego się spodziewałam, właśnie chodzi o tą drogę. 

Mieszkańcy zdecydowali, że oddadzą za darmo grunt, dwa lata i niestety cisza i nic się nie 

dzieje i to jest bardzo przykre. Ale widząc jak to funkcjonuje no to, albo trzeba być milczącym, 

albo trzeba tylko mówić same pozytywy i chwalić Pana Wójta, żeby chyba coś zostało 

zrobione. Jeszcze tutaj sprawa, która mnie zbulwersowała, wczoraj przeczytałam prasę i do 

Panów Radnych i do Pani Przewodniczącej, jeżeli to jest prawda, to był artykuł w Tygodniku 

Siedleckim „Wójt swoje wie”, czy to jest prawda, że własność prywatna spółdzielni i zarząd 



spółdzielni zwrócił się o opinię  i ta opinia nie została udzielona, wpłynęła skarga, a Państwo 

ją oddalili. To jest proszę Państwa skandal, gdzie pierwiastek człowieczeństwa w tym. Jak ma 

się nasza Gmina rozwijać, jeżeli Gmina wtrąca się we własność prywatną. No po  prostu nie 

wyobrażam sobie, że doszło do czegoś takiego. My mieszkańcy czytamy, oglądamy i jesteście 

oceniani. Naprawdę nie rozumiem dlaczego, skąd takie zachowanie, bo to po prostu jest hańba 

dla samorządu jeżeli takie rzeczy robi. Nie można utrudniać i proszę bardzo wziąć to pod 

uwagę. Prosiłabym o odpowiedzi na pytania i jeszcze chciałabym zwrócić uwagę dla Pani 

Przewodniczącej, z jakiego powodu na początku sesji Pani zatwierdza protokoły z poprzednich 

obrad, czy Pani wie, dlaczego to się dzieje?  

 

Przewodnicząca Rady - każdy z Radnych ma za zadanie, że tak powiem przeczytać protokół 

i tym samym zatwierdzić go. My zatwierdzając protokół z poprzedniej Rady akceptujemy to co 

ustaliliśmy na poprzedniej sesji. 

 

Pani Ewa Szydłowska - o właśnie, czyli Pani wie i to co zostało powiedziane na sesji i 

przeczytane akceptujecie i naprawdę żadne pisma już nie są potrzebne, bo to już po prostu 

trzeba być nowoczesnym  i unikać marnotrawstwa papieru. Jeżeli zatwierdzacie protokół to 

zatwierdzacie to co zostało powiedziane na sesji przez Radnych, sołtysów i mieszkańców i po 

prostu śmieszy mnie już te składanie pisma. Ja tak samo nie dostałam zaproszenia na sesję    

i przyszłam, bo są ważne sprawy. Tak samo i wy do powiatu możecie pojechać bez 

zaproszenia. Będzie protokół, będzie zawiedzone, to co jest na sesji jest święte. Tak więc 

dziękuje, bardzo mnie interesuje temat światłowodu i oczywiście drogi. 

 

Przewodnicząca Rady - jeżeli chodzi o światłowód to poproszę Pana Wójta, ponieważ ja byłam 

na spotkaniu odnośnie Gminy Stara Kornica i miejscowości Stara Kornica, a jeżeli chodzi o 

całości Gminy to proszę Pana Wójta o wyjaśnienie odnośnie przebiegów światłowodu. 

 

Wójt Gminy - tak, rozpoczęła się inwestycja światłowodów w ubiegłym roku, w tej chwili jest 

kontynuowana na terenie naszej Gminy, obejmuje ona już infrastrukturę dotyczącą 

poszczególnych gospodarstw, budynków mieszkalnych, nawet na zasadzie takiej, jeżeli ktoś 

ma przy drodze publicznej, albo jakąś działkę w perspektywie niedalekiej, pięciu czy ilu lat  

planuje przeznaczyć ją pod działkę mieszkalną, pod zabudowę to też jest taka możliwość, że 

w tym miejscu stanie światłowód i z możliwością korzystania za pięć lat. Te działania, które są 

prowadzone, są prowadzone na etapie w tej chwili takim, że są robione Kobylany, Wygnanki, 

Kiełbaski, Stara Kornica, Nowa Kornica. Tam wcześniej były robione przy okazji zakładania do 

szkół naszych część w Szpakach, ale to nie kompleksowe. Z tego co rozmawiałem ma być 

drugi etap, który obejmie pozostałą część Gminy. A jeszcze jest informacja taka, że 

praktycznie i to pracownicy w tej chwili robią, weryfikują, każdą zagrodę w gminie, tak żeby nie 

pominąć w zestawie, numeracji administracyjnej i Warszawa chce taki szczegółowy wykaz  

numerów miejscowości, gdzie jest zabudowa, ktoś mieszka czy ewentualnie będzie mieszkał 

za rok czy dwa. Szanowni Państwo będzie jeszcze Nowa Kornica,  a pieniądze mają być  czy 

w tym działaniu czy w kolejnym na poprowadzenie internetu do pozostałej części Gminy. Ten 

internet, który w tej chwili idzie do nas z wyjaśnień technicznych on idzie z Huszlewa. Nie idzie 

z tej nitki, z resztą to jest nitka inna, bo to co jest w Litewnikach szkielet, kto inny jest 

właścicielem, a to co w tej chwili robią szkoły to kto inny robi, inna instytucja. Tak ja mówiłem 

na zebraniach, chodzą Ci Państwo, zawieraj umowy, odpłatność będzie 300,00 zł. Oni robią 

w tej chwili listę chętnych, potem to przejdzie na rysunek, mapę i dopiero uzgodnią z Gminą i 

dopiero będą zgłaszać do powiatu. To ja zwrócę uwagę na etapie zgłaszania projektu do 



pozyskania zgłoszenia na budowę, czy właśnie takie przypadki są, a nawet zadzwonię jak to 

wygląda z punktu widzenia, tutaj teraz co Pan mówi nie wszystkie tak zwane u was uliczki w 

cudzysłowie są objęte. Szanowni Państwo przyjdzie projekt, przyjdzie wniosek no to pokuszę 

się, żeby porównać tą listę osób, działek objętych w stosunku do zamieszkałych czy deklaracji 

śmieci, ale to będzie wymagało znowu siedzenia nad tym tematem tydzień czy miesiąc. 

 

Przewodnicząca Rady - Kolonie też mają brać pod uwagę 

 

Wójt Gminy - jeżeli chodzi o Kolonię Kornica to na spotkaniu w Starej Kornicy podniosłem od 

razu ten temat, mam w tej chwili odwrotną informację, wystąpił z pismem wykonawca o objęciu 

Kolonii Kornica. Ja wtedy na spotkaniu w Starej Kornicy od razu powiedziałem, proszę mi 

sprawdzić dlaczego nie ma Kornicy Kolonia, bo tam jest ze 40 domów i jak teraz nie zrobimy 

to ludzie nigdy nie będą mieli. Później go widziałem, miesiąc czy trzy tygodnie napisali 

wniosek, żądanie, żeby objąć w tym działaniu Kolonię Kornica. Także to jest na mój wniosek 

Szanowni Państwo. Druga rzecz jeżeli chodzi o nakłady, proszę Państwa tak, nakłady się 

kształtują różnie. Niestety trzeba mieć zabezpieczone środki w budżecie na czas 

podpisywania umowy, to nie jest wszystko równoznaczne jeżeli podpisze się umowę, że 

będzie wydatek w danym roku. Każdy wie, że drobne rzeczy szybciej, inne rzeczy to tak zwane 

inwestycje wieloletnie. Nie będę tłumaczył, każdy ma prawo interpretować jak uważa. Ja 

uważam, że to co zrobione  to faktycznie mamy, to co będziemy robić, to co następne  majątek 

będziemy mieli, że tak powiem powiększony.  

 

Pani Ewa Szydłowska - jeszcze jedno, zapomniałam o ważnej sprawie, uzupełnienie ubytków 

w drodze. Ja poprosiłam przez internet kilku Radnych, ponieważ droga Wólka Nosowska- 

Kazimierzów są ubytki. Te ubytki były częściowo wypełnione, niestety w miesiącu listopadzie 

i to nie zostało utwardzone, po prostu przy tej niskiej temperaturze to odpadło. Teraz ta droga 

wygląda tragicznie. Nie wiem czy w tym roku jest planowane, żeby jeździł autobus szkolny, ale 

po prostu przy większym natężeniu tej drogi już praktycznie nie ma. Teraz jest akurat znowu 

dobra okazja, bo jest ciepło lipiec, sierpień, żeby uzupełnić te ubytki, bo niedługo droga będzie 

całkowicie do remontu. I dlatego też prosiłabym, żeby to zostało uzupełnione, właśnie te ubytki. 

Kiedy będą rozpoczęte prace z dokumentacją tej drogi do Konstantynowa. Jeszcze chce 

zaznaczyć, że wzdłuż tej drogi jest łąka kwiatowa, bo ona chyba nigdy nie była koszona, a to 

też jest droga gminna. 

 

Wójt Gminy - poproszę Panią, z pracownikami się domówię, wezmę wszystkie stare 

dokumenty i powiem Pani dokładnie co z tych dokumentów wynika i co mogę robić dalej.  

 

Przewodnicząca Rady - ja jeszcze w kwestii wyjaśnienia, ponieważ wiele osób pyta odnośnie 

korzystania z kompleksów boisk. Ponieważ w naszym Zespole Publicznych Placówek 

Oświatowych w Starej Kornicy na czas tej epidemii są udostępnione na okres wakacji 

kompleksy boisk z wyłączeniem placu zabaw  i siłowni i jest możliwość w piątki, w sobotę i w 

niedzielę od godziny 18:00 do 21:00. Jeżeli chodzi o kort, bo to głównie o kort mieszkańcy się 

pytali, można korzystać z kortu w tych godzinach, jak również poza godzinami po ustaleniu 

telefonicznym z pracownikiem szkoły, po wpisaniu się do zeszytu i umówieniu się, odebraniu 

kluczy. Ten numer telefonu jest do udostępnienia w regulaminie korzystania z kompleksu boisk 

przy Zespole Szkół Placówek Oświatowych w Starej Kornicy, jest na stronie szkolnej, jak 

również wywieszony jest gdzieś na terenie szkoły. Jeżeli ktoś jest zainteresowany to mogę ten 

numer podać osobiście. To jeżeli chodzi o kwestię boiska i kwestie korzystania z kortu. Jeżeli 



chodzi o pisma, to wpłynęło pismo Zespołu Konsultacji Społecznej do Rady Gminy Stara 

Kornica z informacją, że Gmina Stara Kornica pozyskała grand w ramach projektu „Wspólny 

Plan”.  

 

Przewodnicząca Rady odczytała informację Zespołu Konsultacji Społecznych w sprawie 

pozyskanego grantu w ramach projektu „Wspólny Plan”. 

 

Informacja Zespołu Konsultacji Społecznych w sprawie pozyskanego grantu w ramach 

projektu „Wspólny Plan” stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Tadeusz Ilczuk opuścił obrady sesji Rady Gminy Stara Kornica o godzinie 12:49. 

 

Wójt Gminy - Pani Przewodnicząca, bo ja chciałbym puścić informacje fotograficzne i 

odpowiedzieć Pani odnośnie tych dróg.  

 

Przewodnicząca Rady - to ja jeszcze nadmienię jakie wpłynęły pisma. Do Rady Gminy 

wpłynęło pismo Pani Katarzyny o wynajem lokalu mieszkalnego w Starej Kornicy 226/1 oraz 

przynależnego do niego garażu na okres 3 lat. To pismo wpłynęło 28 lipca, więc nie zostało 

rozpatrzone na Komisji, ale w związku z tym, że tej Pani kończy się umowa do końca sierpnia 

musimy po prostu podjąć decyzję z tym, że na pewno  nie będzie to okres trzech lat, ponieważ 

ta Pani już umowę przedłuża chyba dwa razy, więc na pewno na jakiś krótszy okres. To 

zostawimy może na koniec. Ja myślę, że ustosunkujemy się do tego pisma na Komisji, na 

chwilę obecną damy informacje, że to podanie zostanie rozpatrzone na kolejnej Komisji, 

musimy po prostu to zweryfikować, bo to jest o kolejne trzy lata umowa.  

 

Podanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady - kolejne pismo. Jest pismo Pana Marka odnośnie tych przystanków 

komunikacyjnych, które zostało rozpatrzone na Komisji. 

 

Podanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady - stanowisko Rady Gminy Nadarzyn odnośnie sprawy finansowania 

oświaty i podjęcia działań zapewnienia utrzymaniu płynności finansowej w szczególności w 

zakresie finansowania oświaty, wdrożenie mechanizmu w stacji rekompensującej samorząd 

zmniejszonego wpływu z udziału podatku od osób fizycznych i osób prawnych. 

 

Stanowisko Gminy Nadarzyn stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady - pismo uzupełniające Radnego wsi Kobylany, odnośnie drogi gminnej. 

Jest to uzupełnienie do wniosku o podanie numeru dróg wnioskowanych w piśmie, droga przez 

wieś numer  200615W i druga droga od skrzyżowania w kierunku Huszlewa  200614W, to jest 

do budżetu.  

 

Podanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady - jak również wpłynęło pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie, gdzie przekazuje nam się uchwałę odnośnie działalności pożytku publicznego,    



współpracę i wsparcie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności porządku publicznego i wolontariacie ze 

strony jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji udzielonych dotacji podczas 

trwanie epidemii COVID oraz po jej zakończeniu.  

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady - kolejne pismo, które wpłynęło i będzie przekazane na Komisje, jest to 

pismo Pana Krzysztofa. Treść tego pisma Państwo mają, tu chodzi o sprzedanie w trybie  

bezprzetargowym części działki nr 216 położonej we wsi Rudka stanowiącej własność Gminy 

Stara Kornica. Do tego pisma ustosunkujemy się również na kolejnej Komisji, ponieważ tutaj 

chodzi o podział działki, którą zarządza Gmina.  

 

Podanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wójt Gminy - te podanie wpłynęło niedawno. To jest działka, która w ostatnim pół roku czy 

roku czasu przejęli na własność Gminy, bo to była jakaś wspólnotowa, czy jakaś tam. Jest to 

w tej chwili mienie Gminne, prawomocne. Faktycznie Państwo wcześniej mówili tam, też jest 

w planie miejscowym droga, to tą drogę to i tak wcześniej czy później trzeba będzie wytyczyć. 

Jeżeli chodzi o tą działkę, ja uważam, że najpierw się zwrócę do sołtysa, do radnego, do 

mieszkańców niech oni się wypowiedzą, czy wyrażają zgodę na podział i sprzedaż, bo kiedyś 

to była działka z tego co pamiętam wspólnotowa, wioskowa. To trzeba zapytać o ich zdanie o 

to czy oni by podzielali wniosek o sprzedanie.  

 

Przewodnicząca Rady - proszę Panie  Gerardzie o zebranie głosu. 

 

Pan Gerard Staniszewski - czy wiadomo, kto będzie operatorem i dostawcą telewizji 

internetowej 

 

Wójt Gminy-  ten Pan dość szczegółowo tłumaczy, oni budują sieć światłowodową. Mówiąc 

krótko jak my budowaliśmy sieć gazową, sieć wodociągową, tak samo firma w ramach środków 

unijnych wygrała przetarg i będzie ona budować sieć i z tego co mówi Pan to on będzie 

właścicielem, nawet nie chcą wchodzić, powiem Panu więcej w te studzienki gdzie jest stary 

internet, bo twierdzi, że jest to już przestarzałe. Kładą niezależnie w nitkę światłowodu i z tego 

światłowodu będą podłączać do mieszkań i z tego co powiedzieli to ich firma będzie 

właścicielem, która będzie doprowadzała internet, czy też tak jak z kabli telekomunikacji żądają 

inni operatorzy, którzy są na rynku. W tym momencie tak jak oni twierdzą to jeżeli będzie 

podpisana, to oni zwrócą się o podpisane umowy na określony przesył na dostarczanie do 

domu i każdy mieszkaniec będzie mógł negocjować tak jak z każdym operatorem. Ja bym 

jeszcze prosił o puszczeniu zdjęć, co to jest szkoła, co to jest plac zabaw, w Kiełbaskach co 

to jest pomnik, bo zrobiliśmy zdjęcia, żeby Państwu uzmysłowić na czym to polega. 

 

Przewodnicząca Rady - to może jeszcze Pan Piotr zada pytane i przejdziemy do projektu.  

 

Wójt Gminy- ja Pani Szydłowskiej odpowiedziałbym o tych drogach, o tych dziurach.  

 

Sołtys wsi Wólka Nosowska Arkadiusz Romaniuk - chcę spytać odnośnie tego, jaka będzie 

cena solarów i fotowolkaiki? 



 

Wójt Gminy - proszę Państwa odpłatność kolektorów słonecznych będzie w granicach 

3.200,00 zł, 3.700,00 zł. Podamy to niedługo na stronie, bo Gmina postanowiła, że do każdej 

instalacji dopłaci 1.000,00 zł. Też będzie, ale w mniejszym stopniu, bo tam ta cena była w 

miarę zbliżona i dużo więcej mamy ogniw kolektorów słonecznych, bo mamy chyba 200, a 

fotowoltaiki to chyba jest 6 i 15. Jeżeli wracając do tej drogi, to droga będzie remontowana, bo 

już zaczęli remontować, mamy zaległe prace i robią, chociażby wczoraj awarię usuwać w  

szkole, czy przedwczoraj. Proszę Państwa drogi, które naprawiam już od 5, 10 lat to są drogi 

stare, ta droga, którą robiłem ja według nowej technologii ona się nie psuje, jedna co widziałem 

to na Kazimierzowie, to tam dwie dziury. Będzie to dylemat, będę to zbierał co roku, ale nie da 

się naprawić dobrze tej drogi poprzez łatanie dziur. Kwestia szukania środków, kładzenia 

nowej nawierzchni, poszerzania drogi, bo jedzie duży sprzęt po skraju asfaltu, a tam jest 

najsłabiej i najczęściej pęka.  

 

Radny Ignacy Janczuk - Gmina ma dofinansowywać  do tego projektu. Od początku było, że 

to jest dofinansowanie zewnętrzne  i przez mieszkańców, a skąd się wzięło, kto zadecydował 

o tym, że będzie dofinansowanie? 

 

Wójt Gminy - tak już jest przyjęte ustawa złączona, to już informacje proszę sobie rozsupłać 

wewnętrznie. 

 

Radny Ignacy Janczuk - pytam konkretnie, kiedy na Komisji zadecydowaliście o dołożeniu do 

każdego solaru po 1.000,00 zł. Podnieśliście śmiecie dla całego społeczeństwa, dla pięciu 

tysięcy ludzi, a dla dwustu dołożyliście po 1.000,00 zł. To jest jakaś proporcja tej skali? 

Dlaczego to wzrosło? Proszę mi to wytłumaczyć w tej chwili, ja pierwsze słyszę o tym. Będzie 

dofinansowanie, bo projekt się rozłożył no i teraz nigdy od 6 lat nie było mowy o finansowaniu 

przez Gminę, tylko Gmina miała być koordynatorem i partnerem, a raptem teraz 

przeznaczacie, podnosicie ludziom o 100% śmieci, gdzie mówiłem zostawcie, to dołoży się do 

śmieci, to wy teraz tak, jeszcze raz będziecie  podnosić śmiecie, chyba, że będziecie mieli          

z czego dołożyć. A wy teraz bez szerszej konsultacji, bez niczego podnosicie załóżmy                  

o 1.000,00 zł solar? Solar to jest luksus, szkoła jest ważna, śmieci są ważne, szkoła jest ważna 

inwestycja, ale nie solary. Bo Wójt się nie wyrobił z kasą? Czemu solary są o 1.000,00 zł 

droższe, one miały kosztować 3.000,00 zł.  

 

Wójt Gminy - ja zapraszałem Pana do zespołu roboczego, żeby te wszystkie rzeczy ustalać, 

były zgłaszane przez mieszkańców, bo w sąsiednich gminach były robione taniej. W tej chwili 

inne gminy robią też taniej, u nas wyliczone było przy tych 32% czy ileś to nawet na początku, 

żeby była większa punktacja to się zdecydowaliśmy, żeby nie było 20, 32. I stąd to jest proszę 

Pana, a od 2016 roku zmieniły się kryteria, warunki i tak dalej, między innymi prawo w tym 

zakresie no i niestety uważam, że to nie jest luksus proszę Pana, tylko to jest walka o zdrowie 

i walka ze smogiem, bo już okazuje się, że węgiel nie jest już potrzebny, a jeszcze 5 lat temu 

węgiel był potrzebny. Teraz będą już wchodzić w inne układy. 

 

Radny Mateusz Leszczyński - damy mieszkańcom 1.000,00 zł, albo dokładamy wszystkim, 

albo wcale.  

 

Wójt Gminy - przecież  my budowaliśmy koło 140, ponad 200 przydomówek, budowaliśmy po 

1.500,00 zł, tylko pierwsza przydomówka kosztowała 11.000,00 zł, druga może 17.000,00 zł, 



a trzecia 25.000,00 zł, tak? Tak proszę Pana, powinien Pan wiedzieć, oczywiście mam pamięć  

i wiem, te 100 egzemplarzy, za ile robione, z innego działania. 

 

Radny Ignacy Janczuk - powiem tak, popatrzeć na projekt i teraz, żeby wyjść w miarę  z twarzą 

to normalnie dofinansowaliście to z pieniędzy, bo to nie są pieniądze Pana, to są pieniądze 

społeczeństwa i łatwo się wydaje.  

 

Wójt Gminy - społeczeństwo chciało, żeby wesprzeć, bo 4.000,00 zł to za dużo. 

 

Radny Ignacy Janczuk – to trzymamy Pana za słowo, przy następnej fotowoltaice i solarach 

wszystkim dofinansowujemy, żebyście o tym pamiętali, bo mnie może już nie będzie w Radzie. 

Ma być dofinansowanie 1.000,00 zł do każdego mieszkańca, który, będzie zakładał za rok, za 

dwa i za pięć.  

 

Przewodniczący Rady - bardzo proszę o tą projekcję, Panie Wójcie jeżeli można to ja proszę 

o wyjaśnienia, bo nie wiem co to są za zdjęcia, to zdjęcia korytarza, szkoła Stara Kornica. 

 

Radny Ignacy Janczuk opuścił obrady sesji Rady Gminy Stara Kornica o godzinie 13:07. 

 

Przewodniczący Rady - Panie Wójcie proszę o slajdy.  

 

Slajdy stanowią załącznik do protokołu.  

 

Wójt Gminy - woda została założona nie za 4.000,00 zł, 5.000,00 zł, tylko za 2.600,00 zł. 

Zlecona była woda, grupa pojechała w 2019 r. Szanowni Państwo było oszacowane, że około 

5.000,00 zł. Trzeba było studzienkę, materiały kosztowały 1.400,00 zł, robocizna i koparka 

kosztowała niecałe 1.000,00 zł, zamknęło się to kwotą  2.519,00 zł. Oczywiście proszę Pana 

trzeba było przyjść powiedzieć, ja wydałbym rozkaz, żeby przekazać protokół, rozliczenie. 

 

Radny Jacek Kulesza opuścił obrady sesji Rady Gminy Stara Kornica o godzinie 13:13. 

 

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz- chodziłem dziesięć lat przed wykonaniem prac. Proszę 

zrobić mnie jako sołtysowi symulację kosztów, dlaczego nie została zrobiona.  

 

Wójt Gminy- 2 grudnia on był podstawą do zaksięgowania.  

 

Przewodnicząca Rady – nie była oszacowana, kalkulacja została zrobiona po wykonaniu. 

 

Punkt 11. Zamknięcie obrad sesji. 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 13:17 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 
zamknęła XXIX Sesję Rady Gminy Stara Kornica. 
 

 

Protokołowała        Przewodniczyła 

 

Marzena Gromysz            Zofia Szpura 

 


