
PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2020 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Stara Kornica 

odbytej w dniu 9 lipca 2020 r. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI: 

 
Data rozpoczęcia:   09.07.2020 r. 

Godzina rozpoczęcia:   15:00 

Godzina zakończenia:             16:50 

Miejsce:              sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica 

Przewodniczący obrad: Zofia Szpura - Przewodnicząca Rady Gminy Stara 

Kornica 

Liczba Radnych:   15 

Liczba obecnych Radnych:  13 

Nieobecni Radni :                            Maciej Golwiej 

                                                        Tadeusz Ilczuk 

 

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Kazimierz Hawryluk - Wójt Gminy Stara Kornica 

2. Małgorzata Patralska - Skarbnik Gminy 

 

Punkt 1. Otwarcie 

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

Powitał wszystkich obecnych. Stwierdził, że w obradach uczestniczy wymagana liczba 

Radnych, przy której Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

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 sesji. 
2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum, 
2) przedstawienie porządku obrad, 
3) przyjęcie protokołu z XXVII sesji. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020-2036, 



2) zmian w budżecie gminy na rok 2020. 
4. Sprawy różne.  

5. 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 ze zmianą. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.  
 

3) przyjęcie protokołu z XXVII sesji 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              

w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,    

0 głosów „wstrzymujących się”  przyjęła protokół z XXVII sesji.  

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.  
 

Punkt 3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020-2036 
2) zmian w budżecie gminy na rok 2020. 

Przewodnicząca Rady – poproszę Panią Skarbnik o słowo wyjaśnienia dlaczego te zmiany 

były wprowadzone.  

Skarbnik Gminy przedstawiła objaśnienia do uchwały Rady Gminy Stara Kornica                          
Nr XXVIII/176/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara 

Kornica na lata 2020-2036.  

Objaśnienia stanowią załącznik do protokołu.  

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Stara Kornica                      
Nr XXVIII/177/2020 w sprawie zmian w planie budżetu na 2020 rok.  

Uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu.  

Skarbnik Gminy – w załączniku przychody i rozchody budżetu dokonano zmiany na 

poprzedniej sesji na zwiększenie wydatków na zadanie „Rozwój kluczowej kompetencji w 

Gminie Stara Kornica” były zdjęte środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 33.710,95 zł, a te 

środki powinny być wykazane w innym paragrafie. W paragrafie 906, który wszedł w roku 2019. 

Nastąpiło tu zmniejszenie środków z nadwyżki z paragrafem 957, a zwiększenie tych środków 

jako niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o 

finansach publicznych. Na przychody budżetu ogółem ta zmiana nie ma wpływu, tylko na 

poszczególnych paragrafach.    

Przewodnicząca Rady – dziękuję i przechodzimy do przegłosowania powyższych uchwał.  

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXVIII/176/2020 Rady Gminy Stara 
Kornica 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 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,    
0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXVIII/176/2020 Rady Gminy Stara Kornica 

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

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.  
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXVIII/177/2020 Rady Gminy                            
Stara Kornica w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.  
 

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” podjęła uchwałę Nr XXVIII/177/2020 Rady Gminy Stara Kornica 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.  
 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 4. Sprawy różne.  

Przewodnicząca Rady – przedstawię Państwu pisma, które wpłynęły do Rady. Pismo Rady 
Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim dotyczące uchwały Nr XIV/208/2020 w sprawie 
przyjęcia stanowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jak również uchwała Nr 
XIV/207/2020 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty. Przyjęcie kolejnych uchwał 
Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Radzanowo w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 
finansowania oświaty oraz uchwały Nr 191/20 Rady Gminy Celestynów również dotyczącej 
przyjęcia stanowiska w sprawie finansowania i podjęcia działań zapewniających utrzymanie 
płynności finansowej dotyczącej oświaty i uchwały Nr XXVII/153/2020 Rady Miejskiej                   
w Mogielnicy w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia niezwłocznych działań        
w zapewnieniu utrzymania płynności finansowej w zakresie finansowania oświaty. Bardzo 
proszę Pana Wójta o zabranie głosu, ponieważ chciał przedstawić kilka spraw bieżących  

dotyczących Gminy.  

Wójt Gminy – odbyło się spotkanie w Kobylanach, Wygnankach i w Kornicy w sprawie 
poprowadzenia budowy sieci światłowodowej w tych miejscowościach i prośba jest taka w 
Starej Kornicy, aby jak najbardziej nagłośnić. Firma, która to robi jest z Międzyrzeca 
Podlaskiego i ona budowała internet światłowodowy do szkoły w Kobylanach, Starej Kornicy     
i w Szpakach. W Szpakach budując do szkoły to zostali podłączeni wszyscy mieszkańcy, 
którzy mieszkają między Hruszniewem, a szkołą. W tej chwili ruszył dalszy proces w ramach 
środków zewnętrznych budowy w tych trzech miejscowościach. Jeżeli będą kolejne środki, 
nawet to jest mowa w mediach wyborczych, że będzie internet szybki światłowodowy 
doprowadzony do każdego obywatela mieszkającego w Polsce i to się u nas już dzieje. Ze 
Starej Kornicy przyszło około 50 osób, będzie jeszcze informacja przez stronę internetową 
gminy i przez księdza poproszę, ponieważ przedstawiciel firmy będzie chodził i spisywał 
dokumenty dotyczące przyłącza. Te przyłącze jest wycenione na 300,00 zł i on jeżeli będzie 
szedł drogami publicznymi, oczywiście tam gdzie infrastruktura nie pozwoli, żeby iść drogami 
publicznymi  to będzie trzeba skorzystać z łaski mieszkańca. Raczej nikt nie będzie stawiał 
oporu, bo kabel będzie zakopany na 1,20 m. Tak żeby nie blokować tej inwestycji, to przyłącze 
w granicach 15 m² bieżących od światłowodu, czyli mówiąc obrazowo, mając wodociąg czy 
kanalizację tak będzie położony światłowód tylko kwestia przyłączenia się do budynku w 
granicy pasa drogowego to skalkulowane jest, że w granicach 300,00 zł, a jeżeli będzie 
budynek  dalej to firma będzie podejmować rozmowy z danym mieszkańcem i będzie ustalać 
koszty indywidualne. W tej chwili Pan chodzi  Wygnanki, Kiełbaski skończył oraz pracuje w 
sołectwie Kobylany, uzgadnia te umowy itd., a po niedzieli będzie wędrował po Starej Kornicy. 
Światłowód będzie budowany zgodnie z pozwoleniem, czyli będzie budowana niezależna nitka 



światłowodowa obok tej infrastruktury, którą mamy np. w Starej Kornicy  w pasie drogowym, 
czyli wodociągu, kanalizacji i kabla telekomunikacyjnego, który jest umieszczony w ziemi. 
Firma mając pieniądze buduje swój niezależny światłowód i powiem, że ta infrastruktura 
telekomunikacyjna to ona ma właściciela i nie idą w opcję taką, że będą wynajmować te rury, 
ponieważ twierdzili na spotkaniu, iż ta infrastruktura jest przestarzała i nie mogą wpuścić w to 
światłowodów. Poinformujemy wszystkich mieszkańców jaka jest realizacja. Zgłosili się do 
mnie dwa tygodnie temu i będzie budowa nowej magistrali, muszą uzyskać pozwolenie na to, 
złożą niedługo dokumenty i jak już będą wiedzieli kto, gdzie i do kogo będzie szedł światłowód 
będzie przedmiotem zgłoszenia. Jeżeli będzie pozwolenie na wejście, to dwa miesiące na 
wykonanie tego zadania. Jest jeszcze istotna sprawa, mogą zrobić końcówkę tam gdzie nie 
ma jeszcze budynków mieszkalnych, a ktoś w perspektywie 5-15 lat będzie chciał się 
pobudować, to też będzie możliwość założenia światłowodu, który zakończy się jakąś 
skrzynką. Jeżeli będzie montaż przyłącza do mieszkania, to będzie ono zakończone 
gniazdkiem w domu. Odpowiadając na pytanie Panów, to ci co podłączali się do wody płacili 
1.500,00zł, teraz jeżeli trzeba podłączyć się do wody, do ścieków to kosztuje 3.000,00 zł, a tak 
samo Panowie potwierdzili, że jeżeli teraz się nie zrobi tego, nawet jak ktoś ma w stanie 
surowym dom, czy ma działkę i będzie chciał się budować za 10 lat, to uważam, że teraz 
należy to zrobić, bo potem wpadniecie Państwo w taką procedurę, że trzeba zrobić projekt 
techniczny, wybudować, podłączyć, zainwentaryzować i zamknąć temat. To będzie kosztować 
nie 300,00 zł tylko w granicach 3.000,00 zł - 5.000,00 zł. Z tych rzeczy, które tutaj są pójdzie 
komunikat na stronę i będzie kontakt komórkowy do tego Pana, on odwiedzi każdy dom i jeżeli 
kogoś nie będzie, to będzie zostawił kartki w bramie. Ze spraw, które teraz wyszły, to zwracam 
się do mieszkańców Nowych Szpak. Jest to działka 0,06 ha koło zlewni. Była rozprawa sądowa 
i przysłała Pani mecenas informacje, zgłosiło się sześciu światków i z tych zeznań wynika, że 
do tej działki będzie dwóch spadkobierców. Decyzja sądu jest taka, że trzeba powołać biegłego 
sądowego do oględzin i później przyjąć poprzez wpis do księgi wieczystej z informacją jaką 
podała mi Pani mecenas, że biegły sądowy będzie kosztował około 3.000,00 zł. Dała termin 
do 16 lipca o zajęcie stanowiska i będę robił spotkanie z mieszkańcami, bo ta działka ma        
0,06 ha i jeżeli tam będzie zasiedzenie przez dwie osoby, czyli osobę fizyczna i gminę, 
przypadnie prawdopodobnie po pół i te 0,03 ha to nie będzie żadna możliwość wykorzystania 
tej działki. Uważam i taki wniosek, propozycję złożę, tylko się spotkam z mieszkańcami, że 
rezygnujemy z przejęcia tej działki na własność poprzez zasiedzenie. Ci Państwo byli na 
rozprawie, byli wzywani jako świadkowie i zgłosili, że ubiegają się o zasiedzenie, bo w tej 
części działki w ½ mają sad, który już wiele lat używają. Sprawy wynoszone są z Gminy i to w 
pantoflowej poczcie. Dzisiaj dostałem pismo z dróg powiatowych gdzie poszło pismo mówiące 
o tym, że była sytuacja klęskowa i jest możliwość złożenia wniosku na drogi powiatowe na 
terenie naszej gminy w ramach zdarzeń klęskowych. To jest jeden temat, a drugi to jak 
składaliśmy w listopadzie 2012 roku te cztery drogi, które podaliśmy to ewentualnie do 
funduszy dróg samorządowych. Jeżeli mowa jest o tych drogach powiatowych, które dostałem 
pismo bez podpisu kto je złożył, to tak się pracuje. Powiat dostał informacje, że dzisiaj sesja, 
przynoście pismo będzie klepnięte. Do klęskówki zgłoszone są drogi: droga powiatowa w 
Kobylanach, Rudce, Wygnankach, druga droga to Walim, Dubicze, Wólka Nosowska do 
Nosowa i mówiąc tu Walim, Dubicze, Wólka Nosowska to mam na myśli Walimek, czyli od 
lasu tam gdzie jest droga żużlowa do granicy Nosowa i z tego co ja wiem to jest to około            
10 km. Trzecia droga, która jest zgłoszona to Litewniki, Walim, Nowa Kornica i to jest od lasu 
w Walimie poprowadzenie drogi na pół Walima do Państwa Gromyszów. Przysłali nam 
wniosek jak byłem na zwolnieniu, tak jak Pani Skarbnik mówiła ewentualnie składanie to 
pierwsze co przeczytałem i jest to wykaz dróg, które robione by były z funduszu klęskowego. 
Te które składali 12 listopada 2019 roku, czyli drogi Rudka, Kobylany, Wygnanki oraz Wólka 
Nosowska i tutaj są one w metrach podane i trzecia Nowa Kornica, Wyrzyki, czwarta jest w 
tzw. Walimku. Rozmawiając telefonicznie z Panem Starostą to powiat deklaruje, ale spotkam 
się i będę jeszcze rozmawiał o tej drodze od Walimka do Dubicz. Nie wiem co odpowiem, 
dokument przyszedł i trzeba wrzucić w ostatniej chwili, przycisnąć wójta i niech robi. Zadam 
sobie i Państwu pytanie, bo to wy decydujecie, czy mamy kupować kosiarkę za 2.000,00zł, 
czy mamy robić SUW w Wólce, czy mamy robić szkołę, bo na to trzeba 3.000.000,00 zł. Nie 



mam informacji jaki będzie koszt tej drogi i nie umiem odpowiedzieć, czy będzie mnie  stać 
zapłacić 5,10,15 czy 50%. Najpierw się spotkam i podyskutuje i odpiszę na pismo. Na dzień 
dzisiejszy nie wiem jakimi pieniędzmi będziemy dysponować. Przygotowuje się na podpisanie 
trzech umów, na podpisanie modernizacji szkoły w Starej Kornicy, na SUW Wólka Nosowska 
i na oświetlenie uliczne Stara Kornica oraz może w tej części ujmę Nową Kornicę, czyli na 
wymianę lamp oświetleniowych na ledowe, które to byłyby dofinansowane, a zakład 
energetyczne PGE zgadza się na wymianę na swoich obiektach. Dla przypomnienia Radnym 
został jeszcze za 500.000,00zł chodnik w Wólce, droga do OMYA. Odbyło się spotkanie i 
dostałem dokument, ale jeszcze go nie zgłaszałem, koszt budowy chodnika w Wólce od strony 
Nosowa prawie pół miliona złotych. Dlaczego nie była zrobiona szkoła, to będę pytał Radnych. 
Teraz przy tych ulewach cieknie i zalewa szkołę. Szanowni Państwo są te pieniądze 
1.140.000,00 zł i rozmawiając z Warszawą jeżeli to przejdzie, to będą pieniądze znaczone,       
a nie wydawane na bieżące utrzymanie. Uważam, że te pieniądze otwierają nam i 
mieszkańcom furtkę, bo nie Radnym którzy cały czas blokowali, że może się zrobić te 
inwestycje i wyjdziemy na prostą bez długu, bez kredytu. Kredyt zostanie na SUW Wólka 
Nosowska, bo się skredytuje w 100% tą inwestycje, rozłożę te środki na 15 lat i jeżeli sytuacja 
będzie na tyle klarowna i PKB będzie wzrastał, to możemy go spłacić wcześniej. Chociaż 
odsetki na dzień dzisiejszy będą 1-2%. Wezmę kredyt na finansowanie, ale ta ulga w pożyczce 
będzie dopiero jak połowę spłacę. Będę pilnował, bo tu nie ma z góry, że mi od razu umarzają 
i będę spłacał o połowę mniej. Idąc do banku musimy wykazać dochody wyższe niż koszty 
bieżące te 300.000,00 zł, żeby można było spłacać ten kredy. Tak jak mówiłem jest wiosek na 
drogę w Kobylanach, która nie poszła to też będę pytał dlaczego, Koszelówka i też będzie się 
trzeba przymierzyć, bo zakłady z Koszelówki mocno głos podnoszą dlaczego droga się nie 
wybudowała. Ja jak tą drogę składałem w 2014 roku z myślą, że tam zakłady będą jeździły 
drogą asfaltową szerokości 5,5 m, ale to było powiedziane, że nie trzeba, tym co powinno 
zależeć, aby ona powstała. Ja nie robiłbym dla rolnika, który przejedzie raz na dwa dni z 
ciężkim sprzętem tylko z opcją taką żeby ominąć, jeździć drogami twardymi i mieć dostęp do 
drogi wojewódzkiej. Szanowni Państwo dziś przyszedł komunikat z góry o informacje w 
sprawie Via Carpatia. Będę pisał wnioski i chciałbym to tak ułożyć, że jak wyślę pisma to na 
sesji przedstawię, żeby włączyć nas w taki temat, że gmina jest rozwojowa, perspektywiczna. 
Jedna rzecz przyświeca, żeby został zjazd Via Carpatia na poziomie Chotycz, aby tego nie 
zabrali z subregionu, bo wtedy samochody, tiry jeździć po 50 km na zjazd, wjazd. Zależy mi 

na tym, żeby pętla była na wysokości Chotycz.  

Radny Piotr Kiryluk – ja się ustosunkuje do tej drogi w Walimku. Jeszcze raz zapytam Panie 
Wójcie, oni napisali, żeby złożyć nowy wniosek?  

Przewodnicząca Rady odczytała pismo z dnia 24 czerwca 2020 r. dotyczące informacji o 
zaistniałych zdarzeniach i skutkach noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze 
komunalnej drogi powiatowej związanej z sytuacją meteorologiczną po intensywnych opadach 

deszczu w dniu 23-24 czerwca 2020 roku.  

Wójt Gminy – generalnie to samo napisał Wójt z Leśnej, bo u niego jest droga 20-18 punktów 
na Droblinie. 

Przewodnicząca Rady – o cały odcinek drogi. Z tym, że tu nie ma wyszczególnionych ani ilości, 

ani żadnych kosztów, więc to trzeba doprecyzować.  

Radny Piotr Kiryluk – wczoraj było spotkanie w Szpakach i była Pani Starościna z którą 
rozmawiałem o tej drodze. Powiedziała, żeby złożyć wniosek, powiedziałem, że Gmina złożyła 
taki wniosek wcześniej, ona powiedziała, że za późno. W listopadzie był budżet ustalony więc 
powiedziała, żeby mieć na uwadze tą drogę czy jakąkolwiek inną i trzeba złożyć nowy wniosek. 
Z tego pisma wynika, że taki wniosek powinniśmy złożyć, a że mamy jakieś ustalenia sprzed 
kilku lat gdzie droga na Walimku miała być jako piąta zrobiona w kolejności i nadarza się dobra 
okazja, żeby to zrobić. Tak jak Pan powiedział, że całość ma 10 km, ale nam chodzi o            
1100 m, gdzie jest 350 m do wybudowania od podstaw i przypuszczam, że 750 m można 
płożyć asfalt. To nie będzie droga strasznie droga. Jakie mamy dofinansowanie w drogach 



klęskowych? To przyjmijmy, że 70 i uważam że powinniśmy złożyć taki wniosek, żeby oni nas 
ujęli, bo to i tak na przyszły rok jest. Trzymajmy się ustaleń, które były sprzed kilku lat i to Rada 
Gminy ustaliła w jakiej kolejności. Mam jeszcze do Pana Wójta jedną sprawę, podczas 
posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego 1 czerwca zostałem niesłusznie pomówiony i 
podczas wymiany zdań między mną, a Panem Wójtem użyłem niecenzuralnego słowa, 
którego nie powinienem użyć jako osoba publiczna w miejscu publicznym i stało to się na tej 
sali i na tej sali Pana za to przepraszam.  

Radny Ignacy Janczuk – chciałbym odnieść się do tego co powiedział Radny Kiryluk. Jak 
wiecie w tamtej kadencji zrobiliśmy pięć dróg dzięki temu, że byliśmy zgodni, zaplonowaliśmy 
wszystko i szło jak należy. I tak jak Radny mówi, ta droga była ujęta jako droga 4-5 tylko ze 
względu na programowanie musiała ustąpić innej drodze. Chodziło, aby zrobić drogę większą, 
dłuższą, bo były na to pieniądze i ona pozostała na następne lata. Uważam, że powinniśmy 
robić dalej te drogi, ale skończyć to co rozpoczęliśmy wtedy, czyli zrobić tą drogę na Walimku, 
bo wy teraz się staracie o remonty dróg. U nich drogi nie ma, tam jest odcinek 350 m gdzie 
mieszkają ludzie i czekają na nią 20 lat i to jest pierwsza zasada. Dzisiaj mamy szanse poprzez 
te pismo i jeżeli będziemy mądrzy i zgodni jako Radni to zrobimy kilka dróg powiatowych. Jeśli 
przyjmiemy retorykę Pana Wójta nie zrobimy żadnej. Ja nie będę się wychylał i zobaczymy jak 
zadecydujecie tak zrobicie, ale szanujmy ludzi, bo oni przez 20 lat przychodzili i prosili o 
dokończenie tamtej drogi. Jeżeli chodzi o klęskówkę jest to procedura bardzo rozciągnięta i 
jeśli się ją zacznie w tym roku, to ona dopiero za rok wątpię czy wyjdzie. Powinniśmy zgłosić 
tą drogę albo nawet dwie, a następną drogę ustalmy czy Kobylany, czy Wyrzyki i tak po kolei 
róbmy. Uważam, że skoro ona była już ujęta przez pięć lat zróbmy ją teraz i przechodźmy na 

następną drogę.      

Radny Krzysztof Gawłowski – jeżeli zostawimy drogę naszą na rok, czy dwa to koszt remontu 

w ogóle nie będzie osiągalny. W tej chwili jest stan fatalny tej drogi.  

Przewodnicząca Rady – ja uważam, że wszystkie działania powinniśmy zacząć od 
porozmawiania jakie to będą koszty i w jaki sposób będzie to finansowane, bo żeby ustalić 
którą z dróg, to musimy wiedzieć czy będzie nas stać.  

Radny Piotr Kiryluk – Pani Przewodnicząca teraz kosztów nikt nie poda.  

Wójt Gminy – mamy przedstawicieli, którzy zasiadają w organach bankowych, ja poproszę o 
płynność finansową na bazie dokumentów, jak trzeba trzymać budżet i jak trzeba trzymać 
wydatki, przychody żeby utrzymać płynność finansową. Pan wybudował drogę przez Nową 
Kornicę, która jeszcze do dzisiaj byłaby drogą bez tych dziur, które są na Kobylanach, czy 
które są na Wyrzykach, które są z Rudki do Wygnanek, ale to nie było gospodarskie działanie 
to była czysta kampania wyborcza. Jestem osiem lat i mnie nie interesuje kampania wyborcza, 
mnie interesuje dobro mieszkańców Gminy i tak proszę Pana nawet dróg powiatowych, bo po 
nich jeżdżą nie tylko mieszkańcy z naszej Gminy, ale i zewnątrz. Aby nasz rejon się rozwijał 
to nasze drogi główne muszą być przejrzyste i dobre, aby inwestorzy chcieli inwestować. To 
trzeba sobie odpowiedzieć, że skoro tak to dlaczego nie została zrobiona szkoła, droga w 
Koszelówce w 2014 roku, dlaczego nie został zrobiony projekt transgraniczny „Kultura 
Dziedzictwo”, wtedy też był  projekt infrastruktury budowy drogi na sprzęt 40 tonowy dla dużych 
samochodów, dla zakładów kredowych. Niestety, ale tego wszystkiego nie było dane mi robić 
i nie pozwolę sobie oczerniać, że Pan ma gdzieś. Ja odpowiadam za finanse, Gmina nie ma 
długu i może się cieszyć od Pana Premiera Morawieckiego, że mamy zdolność finansową i 
minister może nas wesprzeć 1.400.000,00 zł. Dalej będę ponaglał skąd wziąć pieniądze na 

SUW, oświetlenie i na szkolę.   

Radny Mateusz Jóźwiuk -  Pan Wójt mówi, że nie ma objazdowej drogi przez Kobylany byłyby 
taką alternatywą, a teraz Wójt odnosi się do drogi na Kornicę. Czy zwrócił Pan uwagę, bo jeżeli 
jest zrobiony objazd, bo nie ma drogi przejezdnej w Chybowie wszystkie tiry jadą tą drogą. Czy 
Wójt zwrócił uwagę jak ruch się odbywa, jakie ciężarówki tam przejeżdżają? Mam takie 



pytanie, bo jest objazd i przekierowanie ruchu na Chłopków i do tej głównej drogi, wszystkie 

tiry jadą prosto przez Kornicę. 

Wójt Gminy – jaka puenta z tego, pytanie proszę?        

Radny Mateusz Jóźwiuk - bo Wójt mówi, że ta droga w Kornicy nie była potrzebna, a teraz co? 

Wójt Gminy – była potrzebna, ale nie miała dziur. Tu przyjeżdżali przedstawiciele powiatu i 
prosili, żeby robić tą drogę, bo to jest ostatni rok naborów w tym działaniu. Ja robiłem centrum 
w Kornicy, zrobił powiat drogi, zrobiliśmy drogę od pomnika w Kornicy do Szpak i do dzisiaj są 
te działania, tylko ja nie mogę słuchać hipokryzji, że to już ostatni dzwonek i bierzmy bo tego 
nie będzie. A będąc na wizytacji w szkole mieszkańcy zgłaszali, żeby Wójt interweniował ze 
względu na przebudowę drogi wojewódzkiej  811 w tej chwili tiry jadą non stop, to też zniszczą 
drogę. To teraz co powinien robić z tą drogą właściciel? Powinien uzgodnić z policją i pomyśleć 

inny objazd albo postawić znak do piętnastu ton.  

Przewodnicząca Rady – czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos? 

Radny Piotr  Kiryluk – składam formalny wniosek, żeby Panu Wójtowi ułatwić zadanie. 
Mianowicie chciałbym żebyśmy teraz podjęli decyzje i zobowiązali Pana Wójta na złożenie 
wniosku na drogę w Walimku i proszę to przegłosować. To od nas nie wymaga żadnych 

środków, a jakieś czynności trzeba w tym kierunku podjąć.    

Wójt Gminy – oczywiście uważam, że to nie jest w tej chwili pora podejmować jakieś 
deklaracje, gdzie nie wiemy jakie koszty, jaka długość i ile będzie objęte dotacją. Powiem 
otwarcie, nie podpisze się i nie wykonam, bo ja nie wiem czy będzie mnie stać na 10% czy 
15%, czy na 24 % tak jak było ostatnio w Szpakach.   

Przewodnicząca Rady – Szanowni Państwo, ponieważ wpłyną wniosek formalny to ten 
wniosek musimy przegłosować i ja poproszę o 5 minut przerwy i sformalizowanie treści tego 

wniosku.   

PRZERWA  

PO PRZERWIE  

Przewodnicząca Rady – witam ponownie, wznawiamy nasze obrady. Czy Pan Leszczyński 

chciałby zabrać głos? 

Radny Mateusz Leszczyński – na ostatniej sesji rozmawialiśmy i Pan mówił, że została masa 
asfaltowa i prosiłbym, żeby służba drogowa zrobiła tą droga na Kiełbaskach Kolonii, bo dziury 

są już głębokości 30 cm.  

Wójt Gminy – rozmawiałem z grupą i w tej chwili przyszły dwie palety masy i będziemy 
kontynuować. Była zrobiona Koszelówka i część Kobylan, kończyć będą Kobylany i tam się 
zastanawiam trzeba wziąć młot udarowy i wybić beton i przywieść w to miejsce 20 cm nowego.  

Przewodnicząca Rady – Pana Krzysztofa proszę jeszcze o zabranie głosu.  

Radny Krzysztof Gawłowski – chciałbym zgłosić wniosek formalny w sprawie budowy drogi 
powiatowej Rudka – Kobylany – Wygnanki na klęskówkę.  

Przewodnicząca Rady  – w takim razie poproszę o zapisanie tej nazwy drogi i będzie wniosek 
formalny. Proszę o przegłosowanie wniosku formalnego w sprawie zgłoszenia drogi nr 2047W 

w ramach dróg samorządowych w miejscowości Walimek o długości ok. 1100m.   

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 7 głosami „za”, 2 głosy „przeciw”, 4 głosy 
„wstrzymujące się” przyjęła wniosek w sprawie zgłoszenia drogi nr 2047W w ramach dróg 
samorządowych w miejscowości Walimek o długości ok. 1100m.  



 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca Rady  – przejdziemy do kolejnego wniosku w sprawie zgłoszenia drogi nr 
2021W Rudka -Kobylany – Wygnanki.    
 
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 wniosek w sprawie zgłoszenia drogi nr 2021W Rudka -
Kobylany – Wygnanki.    
 
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Rady Ignacy Janczuk – cieszę się, że wspomniał Pan o Premierze Rządu. Te wsparcie, które 
ma otrzymać Gmina jest to tarcza antykryzysowa, zaplanowana przez Rząd i uchwalona przez 
Sejmy, która ma wesprzeć samorządy. Jest tam wiele uwarunkowań, żeby jednak te pieniądze 
zostały zagospodarowane w samorządzie, a więc najlepiej aby f irmy z tego samorządu 
przystąpiły do tego przetargu. Bardzo się cieszę, że Gmina takie pieniądze pozyskała, 
chciałbym tylko życzyć żebyśmy mądrze je wydali i żeby społeczeństwo odczuło pomoc 

Rządu.  

Wójt Gminy – tak tarcza nr 4 i to są pieniądze w projekcie. To nie stało ani na Komisji Sejmowej 
ani nie było jeszcze uchwalone przez Senat, stąd to jeszcze nie jest dokument przyjęty. Proszę 
nie wprowadzać mieszkańców w błąd. To pokazuje, że dają samorządom pieniądze, którzy 
mają zdolność do inwestowania. Nie wiem na co wykorzystamy, ale na pewno będzie trzeba 
dołożyć do oczyszczalni, do SUW, do wody, tak jak teraz do drogi w Wólce Nosowskiej. 
Podziękowałem Panu Premierowi i ja na pewno te pieniądze wydam na inwestycje, bo one 

dają miejsca pracy, a przedsiębiorcy będą mieli przychody.  

Przewodnicząca Rady – dziękuję Państwu bardzo. 

Punkt 5. Zamknięcie obrad sesji.  

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 16:50  Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 
zamknęła XXVIII Sesję Rady Gminy Stara Kornica. 
 

 

Protokołowała        Przewodniczyła 

 

Marzena Gromysz            Zofia Szpura 

 

     


