PROTOKÓŁ Nr XXVII/2020
z sesji Rady Gminy Stara Kornica
odbytej w dniu 24 czerwca 2020 r.
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:
Data rozpoczęcia:

24.06.2020 r.

Godzina rozpoczęcia:

15:20

Godzina zakończenia:

18:30

Miejsce:

sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica

Przewodniczący obrad:

Zofia Szpura - Przewodnicząca Rady Gminy Stara
Kornica

Liczba Radnych:

15

Liczba obecnych Radnych:

13

Nieobecni Radni :

Mateusz Jóźwiuk
Piotr Kiryluk

Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Kazimierz Hawryluk - Wójt Gminy Stara Kornica
2. Małgorzata Patralska - Skarbnik Gminy
3. sołtysi
4. Andrzej Hordejuk – Prezes SRW „Park” Wólka Nosowska
Punkt 1. Otwarcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura otworzyła XXVII sesję Rady Gminy Stara Kornica.
Powitała wszystkich obecnych.
Punkt 2. 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.
Punkt 3. Przedstawienie porządku obrad.
1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy za
2019 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
7. 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,
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu,
4) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Stara Kornica w celu przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu,
5) wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
6) rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G,
7) przekazania wniosku według właściwości Wójtowi Gminy Stara Kornica,
8) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Kornica.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady – proponuję zmianę w porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały
w sprawie zaopiniowania przez Radę Gminy Stara Kornica projektu programu ochrony
powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy
dopuszczalne i docelowe substancji powietrza.
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 XXVI sesji.
Przewodnicząca Rady – czy ktoś z Państwa ma 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 XXVI sesji.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 3. Sprawozdanie Wójta Gmin 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. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej.
Przewodnicząca Rady – ocena zasobów pomocy społecznej została przedstawiona przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do analizy?
Brak uwag.
Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej
Kornicy za 2019 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
Przewodnicząca Rady – powyższe dokumenty zostały Państwu przekazane, czy ktoś
z Państwa ma pytania?
Brak pytań.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy za
2019 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej stanowią załącznik do protokołu.
Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020-2036
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXVII/167/2020 Rady Gminy Stara
Kornica w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Skarbik Gminy – zwiększono dochody o kwotę 248.208,00 zł w których nie ma zwiększenia
dochodów w budżecie z uwagi na to, iż to było wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy.
Zwiększenie wydatków suma 248.208,00 zł i 33.795,00 zł, o tą kwotę zostały zwiększone
wydatki, a dzisiejsza kwota zwiększenia wydatków to 33.710,95 zł. Zarządzenie zostało
wydane i przekazane do RIO, ale Wieloletnia Prognoza Finansowa nie została zmieniona
Zarządzeniem, w związku z tym teraz pojawiły się te sumy. Wykaz przedsięwzięć nie ulega
zmianie, natomiast planowane zmiany zwiększyły planowany deficyt budżetu o kwotę
33.710,95 zł do kwoty 1.333.710,95 zł. Przychody budżet też zwiększono o tą samą kwotę.
Rozchody budżetu gminy na rok 2020 bez zmian. Objaśnienia do uchwały budżetowej,
rozdział 40002 zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł w paragrafie 439 na zakup
usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii, są to środki na opracowanie analizy
ryzyka ujęcia wody w Nowej Kornicy i Wólce Nosowskiej, po dwa raz po 4.000,00 zł.
W rozdziale 70005 zwiększono wydatki o 1.000,00 zł w paragrafie 461 koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego, ponieważ brakuje tam planu. Następnie rozdział 75023 i
paragraf 4004 zmniejszono wydatki wynagrodzenia rocznego o 15.015,00 zł, tam było niższe
wykonanie. Rozdział 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 33.710,95 zł na projekt
realizowany ze środków unijnych Rozwój Kluczowych Kompetencji, który był realizowany w

roku ubiegłym, ale środki nie zostały wykorzystane i znalazły się w nadwyżce budżetowej i
będą realizowane w tym roku. Rozdział 85502 dokonano tu przesunięcia wydatków, czyli
zmniejszono wydatki w paragrafie 311 o 21.000,00 zł, a zwiększono w paragrafie 411 składki
na ubezpieczenia społeczne o tą samą kwotę. Rozdział 90026 zwiększono wydatki w
paragrafie 439 o kwotę 615,00 zł i paragrafie 433 zwiększono wydatki o kwotę 5.400,00zł na
ubezpieczenie składowiska odpadów w Starej Kornicy.
Przewodnicząca Rady - proszę o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Budżetu
i Finansów Piotra Pieczyńskiego o przedstawienie opinii do powyższych uchwał.
Przewodniczący Komisji Piotr Pieczyński – komisja, która odbyła się 22 czerwca zaopiniowała
pozytywnie wszystkie projekty uchwał.
Przewodnicząca Rady – przejdziemy do przegłosowania powyższej uchwały.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w
obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXVII/167/2020 Rady Gminy Stara Kornica
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020-2036.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
2) zmian w budżecie gminy na rok 2020
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXVII/168/2020 Rady Gminy Stara
Kornica 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 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXVII/168/2020 Rady Gminy Stara Kornica
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXVII/169/2020 Rady Gminy Stara
Kornica w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Radny Ignacy Janczuk – chciałbym, aby wytłumaczone zostało dlaczego nie będzie udzielona
pomoc dla PKS-u wiedząc, że jest sytuacja jaka jest w tej chwili. Przystąpiliśmy do współpracy
i ona nadal trwa. Chciałbym wiedzieć dlaczego odstępujemy od tego programu.
Wójt Gminy – PKS zwracał się przez ileś lat i zawsze dokładaliśmy. W tamtym roku była mowa
o dofinansowaniu 12.000,00 zł, ona się nie ziściła. Na spotkaniu była informacja, że PKS jest
w trudnej sytuacji ze wzglądu na ograniczenia przemieszczanie się ludzi. Rok bieżący
prawdopodobnie zamknie się stratą 800.000,00 zł. Pan prezes przed chwilą wysłał pismo z
informacją, iż jeżeli nie będzie naszego wsparcia to nie będą kursowały autobusy 7:00, 8:00,
13:00, 14:00, 14:15, 15:40, to są takie kursy, które PKS zgłasza że polikwiduje, są to kursy

użytkowane przez młodzież szkolną z Łosic do domów. To nie jest kurs, że będzie przewoził
u nas mieszkańców między Kobylanami, Koszelówką, Kornicą to są kursy, które młodzież
szkolona wraca z zajęć w Łosicach. My naszą młodzież wozimy przez firmę , która została w
przetargu wyłoniona dając niższą ceną niż PKS. Tak jak muszę patrzeć na finanse, muszę
liczyć czy nam wystarczy na wypłatę dla nauczycieli, na rachunki za prąd, wodę tak też PKS,
myślę że 8.000,00 zł które nam przypadło to nie jest jakaś wielka suma gdyby PKS
wygospodarował w ramach środków własnych. Wiem jaka jest sytuacja w PKS-ie i jestem
przed walnym zgromadzeniem udziałowców, jeżeli czas pozwoli to pojadę i będę zgłaszał
swoje rzeczy. Wójtowie zgłaszali z innych gmin, iż te autobusy jeżdżą praktycznie puste. Głosy
są podnoszone, bo PKS nabył sporo używanych autobusów 30-40 osobowych. Dlaczego nie
ma 15-20 osobowych busów, żeby jeździły w godzinach mniejszego szczytu. Uważam, że
nasz udział w tych przewozach tak jak było na spotkaniu, przecież te autobusy jeżdżą i wożą
ludzi do Łosic, a Łosice z tego korzystają. Największym udziałowcem jest miasto, które ma
70% i starosta 20%, a ja mam raptem 4% udziału. Moje 8.000,00 zł nie uzdrowi PKS-u, a my
mamy swoje problemy, bo Gmina nie ma długów, ale nie mamy tylu wolnych środków, żeby
zrobić szkołę, czy SUW Wólka Nosowska, co uważam jest priorytetowe. Może 8.000,00 zł to
nie dużo, ale należy zrobić pełny monitoring naszego składowiska. To musi być monitoring,
kamery, system radiowy. Rada zagłosowała i uważam, że ze względu na nasze wydatki
bieżące i inwestycyjne to nie powinno się rozdawać pieniędzy.
Radny Ignacy Janczuk – uczestniczyliśmy w tym projekcie jako partner i dzisiaj podjęcie
decyzji bez konsultacji z przedstawicielami PKS-u, gdzie Rada na komisji podjęła decyzję bez
konsultacji ze Starostwem jest rzeczą niepoważną. Nie można w trakcie realizacji projektu
odstępować od tego. W PKS-ie pracują ludzie i w dzisiejszej sytuacji pandemii, gdzie wszyscy
apelują, by się wspierać i nie obciążać innych, uważam że powinniśmy porozmawiać i wybrać
najlepsze wyjście. W PKS-ie pracuje kilka osób z naszej Gminy. Wychodzenie w trakcie roku
z tej współpracy jest niepoważne zwłaszcza, że radni podjęli decyzję, nie wiem czy któryś z
Radnych rozmawiał z Prezesem PKS-u, czy Pani Przewodnicząca rozmawiała z Prezesem
PKS-u, czy Pani rozmawiała z Panią Starostą jak rozwiązać problem?
Przewodnicząca Rady – Panie Radny, mieliśmy wszystkie uwagi na komisjach i wie pan
doskonale, że na to spotkanie zostali zaproszeni tylko wójtowie. Ja na tym spotkaniu nie byłam
i informacje, które otrzymaliśmy zostały dosłane w formie elektronicznej przez Pana Prezesa,
po zapoznaniu się z nimi Rada na Komisji podjęła taką decyzje.
Radny Ignacy Janczuk – nie podejmujmy głupich uchwał pod presją czasu. W tym programie
uczestniczyliśmy od początku i nie można wyjść w trakcie. W tym trudnym okresie pandemii
każda firma walczy o przetrwanie i być może od następnego roku trzeba program ten
rozwiązać, ja nie mówię. Proszę Radnych o odrzucenie tej uchwały.
Przewodnicząca Rady – przypomnę Państwu, że w tym programie w którym braliśmy udział w
tamtym roku w którym dofinansowanie mieliśmy 12.000,00 zł Powiat nie przystąpił do tego
programu i te środki nie zostały przekazane oraz nie bierzemy udziału w takim programie. Ten
program, który w tej chwili do nas przyszedł był przedstawiony na spotkaniu w Powiecie dla
wójtów i my mieliśmy się odnieść do informacji, które zostały ustalone na tym spotkaniu i które
Pan Prezes wysłał w formie pisma.
Wójt Gminy – zostałem zaproszony jako Wójt Gminy. Pan Radny w Wólki również powinien
zostać zaproszony przez inne formy komunikacji. Jaka sytuacja to proszę się zwrócić do
Prezesa, żeby Panu pomógł. Jaka jest sytuacja faktyczna, jakie trzeba podjąć działania,
proszę nie mówić, że coś jest, a my uciekamy. Jak Pani Przewodnicząca nadmieniła w tamtym
roku podjęliśmy uchwałę na 12.000,00 zł, tylko to nie zostało zrealizowane. W tamtym roku
była dopłata do kilometra 1 zł i miał być udział podmiotu 10-20%, a wojewoda wspierał 80%.
W tej chwili jest zapis ustawowy, że w tym roku w ramach działania nie wiem czy na tych
samych kryteriach, jest dofinansowanie do dowozu 3 zł i z tego podmiot musi mieć wkład
własny w granicach ok. 20%. Proszę nie mówić, że my od czegoś uciekamy. Zwrócę się do
Pana na piśmie, aby Pan podpowiedział w jaki sposób zabezpieczyć, żeby ten drobny

udziałowiec nie ponosił konsekwencji jeżeli dojdzie do upadłości tej firmy. Jeżeli dojdzie do
sprzedaży to nie ma problemu, jeżeli dojdzie do ugody to nie ma problemu, ale jeżeli dojdzie
do upadłości bo prawo stanowi, że w określonej sytuacji finansowej i kondycji finansowej
niestety może być wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.
Radny Ignacy Janczuk – czy w tej chwili Rada dołoży 8.000,00 zł, czy nie dołoży to
konsekwencje będą takie same upadku. Pan i rada powinni zrobić wszystko, żeby
przedsiębiorstwo nie upadło, bo taka szansa jest. Bo jeśli ministerstwo chce dołożyć 3 zł do
km., konsekwencje będą takie same. Pan powinien się starać uratować tą firmę, a nie ją
pognębić, bo tam pracują osoby z naszej gminy i ich podatek wpływa do naszej gminy.
Wójt Gminy – jedna mała uwaga, zapraszają więc jestem, tylko wie Pan dokładnie, bo Pan
jedzie w Radzie Nadzorczej, która powinna doradzać i rozliczać. Ja jestem jako walny to wiem
kto ma głos decydujący. Będąc w Radzie powtarzałem jakie trzeba podjąć kierunki, ale
sytuacja na rynku jeżeli chodzi o przemieszczanie się mieszkańców odbija się w znacznym
stopniu i Pan powinien zainteresować się i porozmawiać z Panem Prezesem. W tej chwili
praktycznie wszystkie przewozy publiczne osobowe przynoszą stratę. Jeżeli my nawet
utrzymamy trzy czy dwa autobusy, to pytanie jest czy inni też się będą dokładać. Ja muszę
teraz dbać o to czy nam starczy na bieżące utrzymanie, jak utrzymać oświatę, bo koszty rosną
a subwencje spadają. W tej chwili do oświaty dokładamy 4.000.000.00 zł do subwencji.
Postawię warunek czy robimy SUW Wólkę Nosowską czy dajemy PKS-owi?
Przewodnicząca Rady – przechodzimy do przegłosowania. Przypominam, że powyższe
uchwały zostały zaopiniowane pozytywne. Jeżeli ma ktoś uwagi to proszę o wcześniejsze
informowanie, bo w taki sposób to będziemy się kłócić nad każdą uchwałą.
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 8 głosami „za”, 3 głosy „przeciw”, 2 głosy
„wstrzymujące się” podjęła uchwałę Nr XXVII/169/2020 Rady Gminy Stara Kornica w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
4) przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Stara Kornica w celu przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXVII/170/2020 Rady Gminy Stara
Kornica w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Stara Kornica w celu przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Radny Ignacy Janczuk – chciałbym powtórzyć, iż w § 3 pkt 2 zapewnić odpowiednie ciśnienie
w sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami o warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie min. 0,03 MPa. Jest to ciśnienie bardzo niskie, wręcz
ledwo z kranu woda wypływa. Także uważam, że ten zapis jest błędem, powinien być zapis
min. 0,1 MPa.
Przewodnicząca Rady – Szanowni Państwo jeżeli chodzi o ten regulamin to jest on
rozpatrywany i wraca on do nas po raz kolejny. Ten zapis w formie której Państwo dostali był
uzgadniany przez pracownika jednostki nadrzędnej i naszą Panią Mecenas. Na chwilę obecną,
ponieważ już raz został odrzucony jest zaakceptowany i w tej formule może być przyjęty przez

naszą gminę, ponieważ była aprobata organu nadrzędnego i Pani Mecenas mówiła,
że wszystkie zapisy są zgodne z prawem. Czy Państwo chcą zmieniać ten zapis?
Wójt Gminy – był uzgodniony z pracownikami, którzy opiniują i zatwierdzają. To jest zapis
wynikający z prawa stanowionego w Polsce. Musi być taka norma minimalna, bo sprawy
przemysłowe, sprawy działalności gospodarczej są inaczej regulowane. Mówimy
o dostarczeniu wody na budynki działalności bytowej. Żeby podnieść ciśnienie w Szpakach,
to może Pan zgłosić jaką technologią i trzeba będzie wydać 100.000,00 zł i zniknie nam
problem Nowych Szpak z ciśnieniem, tylko to kosztuje. Analizując i rozmawiając z ludźmi mam
pomysł jak to zrobić. A nasze urządzenia techniczne tak jakie daje Kornica 4 atmosfery, Wólka
jeżeli dojdzie do modernizacji i będziemy przebudowywać, to na dzień dzisiejszy utrzymuje
ciśnienie 4 atmosfer i tam nie ma problemu za wyjątkiem skażenia albo awarii, że spada
ciśnienie nawet do tego stopnia, że jeżeli to jest stara hydrofornia to na odcinkach końcowych
typu Kazimierzów, Kolonia Koszelówka to tam praktycznie różnica w poziomie ciśnienia jest
do 0,5-1 atmosfery.
Przewodnicząca Rady – czy Państwo Radni chcą zmieniać ten zapis? To przechodzimy do
przegłosowania powyższej uchwały w formie takiej jaka jest w regulaminie.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w
obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu 12 głosami „za”, 1 głos „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXVII/170/2020 Rady Gminy Stara Kornica
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Stara Kornica w celu przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
5) wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXVII/171/2020 Rady Gminy Stara
Kornica w sprawie wyrażania zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – oczywiście to nie jest umowa darowizny, tu jest czynsz naliczony.
Przechodzimy do przegłosowania uchwały.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w
obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXVII/171/2020 Rady Gminy Stara Kornica
w sprawie wyrażania zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

6) rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXVII/172/2020 Rady Gminy Stara
Kornica w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.
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 XXVII/172/2020 Rady Gminy Stara Kornica
w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
7) przekazania wniosku według właściwości Wójtowi Gminy Stara Kornica
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXVII/173/2020 Rady Gminy Stara
Kornica w sprawie przekazania wniosku według właściwości Wójtowi 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 12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,
1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę Nr XXVII/173/2020 Rady Gminy Stara Kornica w
sprawie przekazania wniosku według właściwości Wójtowi Gmina Stara Kornica.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
8) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Kornica
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXVII/174/2020 Rady Gminy Stara
Kornica w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gmina Stara Kornica.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – ponieważ uzasadnienie jest dołączone i czy mam odczytać? Czy
mają Państwo jakieś pytania?
Radny Ignacy Janczuk – chciałbym zapytać Pana Wójta jaka jest przyczyna, że od roku nie
chce Pan wyrazić zgody na podział tej działki, gdzie ta działka nie jest Pana, która jest
własnością tej firmy?
Wójt Gminy – proszę Pana proponuję odczytać uzasadnienie. Jest złożone wyjaśnienie wójta,
wszystko jest przedstawione. Jest to Spółdzielnia gdzie określone są struktury i są udziałowcy.
Działania, które będą podejmowane i którymi wydać decyzje nie narażą podmiotu i właścicieli
na straty.
Radny Ignacy Janczuk – czy uważa Pan, że jeżeli wydano niezwłoczny nakaz załatwienia
sprawy w ciągu 7 dni, czy NSA nie mają racji? Wójt nie chce odpowiedzieć na żadne z pytań.
Chciałbym się zapytać czym się sugerowali Radni i Pani Przewodnicząca wskazując, że z tych
dokumentów wynika jasno, że skarga jest zasadna, ponieważ ta firma występuje już od roku
aby podzielić swoją działkę, mają swój statut, zarząd i zgodnie z tym działają. Dlatego
chciałbym się dowiedzieć dlaczego od roku są kładzione im kłody pod nogi, a Rada uznała
skargę za bezzasadną, bo to oznacza nękanie firmy i wy dzisiaj jako Radni nie stajecie
w obronie firmy, której los jest już przesądzony, tylko sprzedając działkę mogą się

dokapitalizować i jeszcze około 20 osób może mieć pracę. Chcę zaznaczyć, że to nie jest
działka gminy tylko ich prywatna działka, tylko prawo stanowi że jest potrzebna zgoda Pana
Wójta. Ta skarga jest zasadna w 100%, ponieważ sąd nakazał wydać decyzje w ciągu 7 dni,
bo tak wynika z pisma. Dzisiaj to czytając udajecie, że tego nie widzicie, a wójt odciąga tą
decyzje w czasie. Powinniście uznać tą skargę za zasadną, a wójta z tego powodu nie
odwołają i pokażecie że nie dacie się manipulować i działać na szkodę społeczeństwa i firm
tu działających. Apeluje do wszystkich Radnych o przyjęcie tej skargi jako zasadnej.
Radny Maciej Chraszcz – tak jak Pan Ignacy powiedział nie możemy sprzedać tych działek,
nie możemy ich podzielić, to firma będzie zmuszona do sprzedania całości. Tak wygląda
sytuacja.
Wójt Gminy – proszę nie wprowadzać mieszkańców, radnych, że mam nakaz sądowy. Działki
były sprzedawane wcześniej, działka to jest własność z której można czerpać korzyści. Dzieląc
działkę na trzy małe, to będą one bezwartościowe. Zgodnie z naszym planem miejscowym
pod działalność usługową to można oczywiście wynająć ją i mieć korzyści co miesiąc oraz
roczne dochody, ale jeżeli dojdzie do sytuacji takiej na rynku. Ja dążę do tego, żeby ta firma
działała i tworzyła te 30 miejsc pracy oraz płaciła podatki, tylko wtedy udziałowcy będą mogli
sprzedać i dostać pamiątkę, że byli udziałowcem w tym podmiocie oraz dostali nadwyżkę
środków finansowych jako kapitał do zwrotu w ramach tej sprzedaży. Mnie interesuję tylko
sytuacja ekonomiczna tego podmiotu i podział i zostawienie działki kilka arów, to jest teren
gdzie nikt nie przystąpi do przetargu i dalej to pójdzie z wolnej ręki. Obowiązuje określona
procedura i zgodnie z art. 7 Kpa to się Pan zapozna, mogę jeżeli jest naruszany interes
podmiotu i społeczny. Rozmawiając z mieszkańcami to oni chcą tego pawilonu, chcą piekarnię
żeby dalej ona produkowała i woziła chleb. I jeżeli dokonuje się podziału, to dokonuje się
transparentnie, podzielić działkę i sprzedać, a gdzie podmiot będzie miał dojazdy i wyjazdy?
Ja w najbliższym czasie zrobię co do mnie należy, zrobię rozprawę. Przyjdą mieszkańcy,
przyjdzie zarząd, rada nadzorcza i wszyscy członkowie niech się wypowiedzą na temat
przyjętej strategii działania. Jeżeli będzie opinia większości udziałowców spółdzielni czy nawet
czynników nadzorczych, ja przychylę się do woli większości.
Przewodnicząca Rady – poproszę Przewodniczącego Komisji o uzasadnienie powyższej
uchwały.
Przewodniczący Skarg, Wniosków i Petycji – w ocenie komisji niniejszą sprawę należało
rozpatrzeć w szerszym aspekcie biorąc pod uwagę także stanowisko wójta, który bierze
również interes społeczny w szczególności uwzględniając z urzędu na podstawie art. 7
kodeksu postępowania administracyjnego interesy mieszkańców gminy. Tak jak wójt
wspomniał, podział tej działki zmniejszy jej wartość, a rozmawiając to niektórzy pracownicy nie
wiedzieli, że do takiej sprawy dochodzi o podział działki. Komisja rozpatrzyła tą sprawę
i podjęła stanowisko takie jakie podjęła, a decyzja Rady może być różna.
Przewodnicząca Rady – Szanowni Państwo zajmujemy się w tej chwili nie zasadnością czy
gmina ma coś do tego, tylko czy skarga na działalność wójta jest zasadna czy bezzasadna.
Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji było takie, że ta skarga jest bezzasadna. Na
stanowisku było sześciu z siedmiu radnych, gdzie te stanowisko zostało przegłosowane
w takiej formie. Z tym stanowiskiem zapoznawaliśmy się na komisji i szczerze mówiąc po
rozmowach z pracownikami, ja również bym była za tym, żeby najpierw wszyscy pracownicy
dowiedzieli się o tym co zarząd zamierza. Dlatego uważam za zasadną rozprawę
administracyjną, na którą by byli zaproszeni zarząd i pracownicy jak również chętni radni.
Radny Ignacy Janczuk – firma stara się już od roku. Jak można sprawę, która może zająć trzy
minuty, prowadzić rok. Wójt mógłby wydać, że się nie zgadza, ale dlaczego prowadzi ją rok.
Tu chodzi o uciążliwie prowadzoną sprawę nie dając żadnej szansy drugiej stronie. Wójt

powinien wydać, iż nie wyrażam zgody i wszystko, ale w ciągu dwóch tygodni, a nie roku. Tu
chodzi o to żeby rozłożyć firmę. Wójt się nie zgadza i ma prawo, ale powinien wydać w ciągu
tych 14 dni ewentualnie 30 dni, że nie wyrażam zgody na podział działki. Tu jest nie wydanie
decyzji, a więc blokowanie wszystkiego. Ja bym nawet doradził o złożeniu doniesienia do
prokuratury o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków i gmina zapłaci karę. Wójt
dyskryminuje wiele przedsiębiorstw, wielu ludzi. Nie dajcie się wciągnąć w tą grę, wy w tym
środowisku żyjecie, bo wójt przyszedł z Łosic i pójdzie do Łosic, a wy tu zostaniecie.
Przewodnicząca Rady – Panie Wójcie proszę o słowo wyjaśnienia i przejdziemy do meritum.
Wójt Gminy – Panie Radny, zwracałem się do GS-u o wyjaśnienie i transparentne działania
podmiotu. Chciałbym, aby wszystkie podmioty na terenie gminy działały transparentnie,
przejrzyście i zgodnie z prawem. Proszę Pana jest to firma z tradycjami i jeżeli prowadzi
działalność, to z tej działalności i w takim stanie może czerpać korzyści, dochody. Rozprawę
chciałem zrobić na przestrzeni marca-kwietnia, ale związku z tym, że w czasie pandemii były
zabronione spotkania przesunąłem na kolejny termin. Tak jak mieszkańcy mówią czy radni, to
załoga nie ma pojęcia co tam się dzieje. To niech przyjdzie załoga, zarząd, organ jaką jest
rada nadzorcza, niech przyjdą udziałowcy, którzy są właścicielami tego podmiotu i niech się
wypowiedzą czy nie ma innego ratunku.
Przewodnicząca Rady – zamykam dyskusję nad powyższą uchwałą. Szanowni Państwo
przechodzimy do przegłosowania uchwały.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada
w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu 8 głosami „za”, 4 głosy „przeciw”,
1 głos „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXVII/174/2020 Rady Gminy Stara Kornica w
sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gmina Stara Kornica.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Wójt Gminy – dla mnie ten temat jest niepotrzebny, ale chcę żeby przejrzystość podmiotu była
na terenie gminy tak jak dopominają się inni właściciele firm, że trzeba dbać żeby każdy działał
transparentnie. Pani Przewodnicząca widziała dokumenty i tu nie było żadnego nakazu
sądowego i nie wierzcie tym gadaninom. Na przestrzeni miesiąca będzie rozprawa.
9) opinii Rady Gminy Stara Kornica w sprawie projektu programu ochrony powietrza
dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy
dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXVII/175/2020 Rady Gminy Stara
Kornica w sprawie opinii Rady Gminy Stara Kornica w sprawie projektu programu ochrony
powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy
dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – jest to uchwała intencyjna i do niczego nas nie obliguje. Uchwała jest
na prośbę do zaopiniowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w
Warszawie.
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 XXVII/175/2020 Rady Gminy Stara Kornica

w sprawie opinii Rady Gminy Stara Kornica w sprawie projektu programu ochrony powietrza
dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy
dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 8. Interpelacje i zapytania radych.
Przewodnicząca Rady – nie wpłynęła żadna interpelacja do Rady Gminy, czy są jakieś
zapytania Radnych?
Radny Ignacy Janczuk – mam ustną interpelację. Chciałbym zapytać Pana wójta co oznacza
okopanie naszej byłej żwirowni. Wykopanie dołów wokół, takiego który stwarza poważne
niebezpieczeństwo dla mieszkańców, dla dzieci, dla zwierzyny i on nic nie rozwiązuje. To tylko
oszpecenie miejscowości i wywalenie ziemi ludziom pod oknami, która będzie zarastać zielem.
Moja interpelacja dotyczy tego, proszę o niezwłoczne zawalenie tego dołu i zabezpieczenie
od strony ulicy. Zabezpieczenie go siatką, ewentualnie płotem. Drugą interpelacją jest sprawa
która wynika, że gmina ma obowiązek wskazać miejsce do wywozu ziemi z wykopów i
kamienia polnego. Dlaczego Pan nie pozwala w tym miejscu wywozić, gdzie to jest bardzo
dobra rekultywacja i proszę wskazać dla mieszkańców całej gminy miejsca gdzie mogą
wywozić i składować tą ziemię z wykopów i kamień polny. Dlaczego mając sprzęt i kosiarkę
nie pielęgnuje Pan obiektów gminnych takich jak hydrofornia w Wólce Nosowskiej, gdzie
pracownik musi cały czas kosą, a mając kosiarkę i traktor można tam ogarnąć do godziny.
Dlaczego są nie koszone drogi gminne, chyba że tylko u nas, bo wszystko zarasta? Następna
sprawa, tak czekałem dwa lata, bo myślałem, że ktoś inny ją poruszy, żeby to nie było znowu,
że to tylko dla mnie coś nie pasuje. Chciałbym żebyście wszyscy wyszli po sesji na ten ogródek
tu z tyłu i pospacerujcie i zobaczcie czy coś ciekawego wam się rzuci w oczy. Jak będziecie
wychodzić, to spójrzcie na ten obraz który wisi w wejściu, tam jest napisane ile ma być kwiatów,
jakich krzewów, drzew i wszystkiego, a zobaczcie co tam jest. Mało tego, zwróćcie uwagę co
rośnie przy placu zabaw, tam gdzie się bawią malutkie dzieci rosną krzewy akacji, która jest
rośliną tak kolczastą, że stwarza niebezpieczeństwo. Proszę o usunięcie tego, jeżeli nie
będziecie wiedzieli jak, to proszę o kontakt do mnie i postaram się pomóc. Proszę o
uporządkowanie tego w tym tygodniu.
Wójt Gminy – Szanowni Państwo na najbliższej radzie, dwóch przedstawię stanowisko na
piśmie w ramach interpelacji i poproszę Panią Przewodniczącą, żeby odczytała stanowisko
dlaczego wójt podejmował takie działania. Jeżeli chodzi o kosiarkę, to proszę Pana mamy, jak
Pan wnioskował będąc przewodniczącym, że trzeba kupić kosiarkę. Przypomnę Panu te
słowa, ta kosiarka jest ale ona żeby cięła i miała stosowne obroty to maszyna która musi ją
prowadzić powinna mieć 80 KM. Ja koszę dwoma traktorami, Zetorem który ma 55 KM. Obroty
są maksymalne, ale jeszcze nie osiąga bęben i wirnik kosiarki, żeby cięła i rozdrabniała. To
po pierwsze ciągnik, który jeździł w miesiącu maju-czerwcu musiałem poddać remontowi
kapitalnemu silnika kosztowało to 5.000,00 zł.
Radny Ignacy Janczuk – kosiarkę kupił Pan sam, nie konsultował Pan tego z nikim i ona jest
wystarczająca i traktor da radę, tylko trzeba tą maszyną umieć robić .
Wójt Gminy – w tej chwili traktor był naprawiony. Przestała działać, bo wysiadło sprzęgło i
koszt takiego sprzęgła to 1.700,00 zł. Proszę Pana ja wszystkie dokumenty zbiorę i poproszę
Panią Przewodniczącą o przedstawienie jakie to są wartości i jakie koszty.
Radny Ignacy Janczuk – ale tu nie o to chodzi, maszyny mają funkcjonować i pracować.
Przewodnicząca Rady – czy ktoś chciałby zabrać głos?
Sołtys Tadeusz Geresz - jeżeli można. Pierwsze moje słowa to co tu się wyrabia na tych
sesjach to jest groteska, przysłuchując się cierpliwie czekałem. Nic nie wnosicie Państwo, żeby
ludziom służyć. Po pierwsze musicie jedną rzecz zrozumieć, że nie ludzie są dla nas tylko my

jesteśmy dla ludzi i o co my się kłócimy, przychodzimy podpisujemy i diety tylko bierzemy, na
tym Rada polega. Który z Radnych wniósł jakąś uchwałę, która służy ludziom? Jestem 26 lat
sołtysem i jeszcze tego nie było w tej gminie co tu się wyrabia. Następna sprawa, Panie Wójcie
tu nie ma co się obrażać, że to są koszty my mamy ludziom służyć, a jeżeli maszyny się psują
proszę ogłosić przetarg, firmę wynająć i firma będzie kosiła. Jeszcze wrócę do sprawy, jakie
uzgodnienie między mną, a Panem były cztery lata temu w sprawie porządku wokół pomnika
w Kiełbaskach. Ustaliliśmy, że co miesiąc ekipa będzie sprzątała i będzie porządek przy
pomniku. I nic nie jest zrobione, chwasty rosną. Ja jestem sołtysem, przychodzą do mnie ludzie
z okolic, kładą kwiaty i sołtys obrywa za to. Pan nie realizuje rzeczy których ustaliliśmy. To po
co jest ekipa. Prosiłem radnych, żeby się zastanowili o ubytkach dróg. Czy Pan widział drogi
gminne, czy nie stać nas na masę. Czy powie Pan radnym ile kosztuje pobudowanie 1 km
drogi?
Wójt Gminy – radni na pewno wiedzą.
Sołtys Tadeusz Geresz - gdyby Radni wiedzieli to by na pewno podleli decyzję żeby, te ubytki
połatać. Panie Wójcie z całym szacunkiem dla Pana stanowiska, ale jeszcze pierwszą
kadencje byłem za panem. To nie jest targowica, pan powinien służyć ludziom. Szukamy
oszczędności, a ja się pytam ile droga kosztowała za wsią w Starej Kornicy?
Wójt Gminy – prawdopodobnie około 100.000,00 zł.
Sołtys Tadeusz Geresz - Rada na to przyzwoliła, a drogi gminne się marnują, ciągniki jeżdżą
i doły po pół metra. Państwo są organem uchwałodawczym, znacie Państwo przepisy. Za dwa
lata nie będzie żadnej drogi i deficyt będzie, że nie starczy na nic. Jeszcze jeżeli mogę, nie
było nas długo na sesjach i obiło mi się o uszy, bo chcę zapytać pana wójta kto był
wnioskodawcą o zniesienie funduszu sołeckiego?
Wójt Gminy – tak proszę Pana ja wnioskowałem ze względu na to, że mamy napięty budżet,
mamy inwestycji ponad 8.000.000,00 zł i na każdą inwestycje trzeba mieć wkład własny na
drogi, na szkołę, na Wólkę Nosowską.
Sołtys Tadeusz Geresz - Panie Wójcie, gdyby nie ten fundusz sołecki, to ja nic bym nie zrobił.
Co Pan zrobił dla wsi Kiełbaski ?
Wójt Gminy – co zrobiłem, dołożyłem dwa razy do drogi powiatowej. Robiliśmy drogi
powiatowe i wydaliśmy na nie ponad 3.000.000,00 zł. Zgadzam się z Panem, bo przecież po
tych drogach jeżdżą różni ludzie, tylko ja nie mam zrobionej szkoły i mam utrzymanie
hydroforni i utrzymanie obiektów gminnych.
Sołtys Tadeusz Geresz - po co Pan mi opowiada o rzeczach o których ja wiem, mi chodzi o
fundusz sołecki.
Wójt Gminy – proszę Pana fundusz sołecki to 360.000,00 zł rocznie, to jest kilometr drogi. Ja
rozumiem, że w każdej wiosce powinno być jak w wielkim Aquaparku, tak ma Pan ogrodzone,
ma Pan altankę i tylko czy dalej inwestujemy i dalej wydajemy pieniądze. Kwestia jest ładności
i użyteczności, na ile tam będzie wykorzystane, bo to na jeden rok było zawieszone, to czy nie
lepiej zrobić drogę w Kobylanach, czy nie lepiej zrobić drogę z Wólki do Nosowa tam gdzie
ludziom już ciężko jeździć.
Sołtys Tadeusz Geresz - Panie Wójcie to są inwestycje rozpoczęte, jak można zostawić
inwestycje z funduszu w połowie drogi, proszę mi powiedzieć? Prosiłem Pana, mamy
12.000,00zł funduszu jako mała wioska, chodziłem do Pana i prosiłem o pomoc Pana dla
Kiełbasek o założenie wody, bo mamy swoją ekipę. Prosiłem, żeby gmina dołożyła. Ja
musiałem korektę funduszu robić, to musiałem cofnąć 5.000,00 zł z innej inwestycji, bo Panu
się nie podobało, żeby pomóc. Innym wioskom Pan pomaga, a Kiełbaskom nie i niech się
odniesie Pan do tego teraz.

Wójt Gminy - tak to było robione w tym roku z funduszu soleckiego, bo Pan sam zgłosił, ja nie
zgłaszałem. Powiem Panu jedno, to są wszędzie drobne rzeczy. Trzeba mieć 15.000,00 zł w
budżecie na rzeczy, które są konieczne i niezbędne.
Sołtys Tadeusz Geresz - ta trawa jest wykoszona kosiarką, ale przy samym pomniku jest
masakra. Druga rzecz, jest Pan Radny Brzezicki inicjator kamienia i czy Pan był przy tym
krzyżu, widział Pan jak tam zarośnięte jest i co Pan o tym powie? Synowie tej ziemi tam leżą
z Nowej Kornicy i czy Pan robił coś w tym kierunku? Wstyd, ludzie chodzą się tam modlą i o
tym się mówi, a wy siedzicie i tylko podnosicie ręce i głosy liczycie. Nie na tym rzecz polega,
ja nikogo nie obrażam, ale jesteśmy by służyć ludziom. To co, jak wybory idą to mówimy, że
zrobimy to i tamto, a potem umywamy ręce od wszystkiego.
Wójt Gminy - park jest, miejsca są wyznaczone, przy ośrodku zdrowia ludzie już nie grzęzną
w kałużach, nie ma transformatora.
Przewodnicząca Rady – Panie Wójcie mam pytanie związku z tym, że jest grono młodzieży
która by chciała, że tak powiem wnioskować o udostępnienie obiektów sportowych związku z
nadchodzącymi wakacjami i bardzo proszę o stanowisko Pana Wójta, czy obiekty sportowe
na terenie gminy zostaną otwarte, bądź też place zabaw i na jakich zasadach?
Wójt Gminy – na spotkaniu na temat Covid-u otworzyliśmy wszystkie świetlice przy
zachowaniu określonych wymogów jakie należy spełnić. W tej chwili podjąłem decyzje
wcześnie rozmawiając z dyrekcją, otwieramy obiekty sportowe na naszym Zespole Szkół.
Szanowni Państwo małe wyjaśnienie, otwierają obiekty rekreacji, wypoczynku w miastach
tylko to są obiekty należące do miasta, do ośrodków sportu, do organizacji, do stowarzyszeń.
Nasze obiekty są przypisane do Zespołu Szkół, rozmawiam z dyrekcją to przychodzą
sprzątaczki, przychodzi młodzież, są zajęcia, ale podjęliśmy decyzje, że będziemy otwierać i
to już wiadomo piątek, sobota i niedziela ustalimy godziny żeby mogły osoby przychodzić,
pograć w piłkę itd. Wiąże się to z tym, że obiekty publiczne, świetlice, nawet te nasze sportowe
one zgodnie z zasadą i kryteriami muszą być co dwie godziny czyszczone środkami. W tej
chwili poproszę dyrekcję, żeby znalazła osobę na umowę zlecenie, która przyjdzie otworzy od
np.: 18:00 do 21:00 i do tej osoby będzie należało przetarcie wszystkiego przed i po
skończeniu i dobrze by było, żeby osoby które wejdą na teren, żeby zostawiły swoje imię i
nazwisko. Świetlice tak samo otwieramy na piątek, sobotę i niedzielę. Kort ustawię tak, tam
grają dwie osoby i one biorą odpowiedzialność za siebie i za warunki, daje klucz, wchodzą i
grają. Wszystko będzie rozpisane komunikatami tak jak jest rozpisane, rozwiezione dla
sołtysów i radnych korzystanie ze świetlic na komunie i wesela. Takie komunikaty były
dostarczone przez pracownika gminy.
Radny Tadeusz Ilczuk – chciałbym zapytać odnośnie chodników w Rudce przy drodze
wojewódzkiej, bo tylko u nas nie są zrobione, a w całym powiecie przy drodze wojewódzkiej
chodniki są zrobione, a wiadomo jaki teraz jest tam ruch i to stwarza niebezpieczeństwo.
Wójt Gminy – dobrze, że Pan ten temat poruszył. Byli przedstawiciele i miałem informację, że
prawdopodobnie w Wólce też trzeba, bo jest dużo samochodów, młodzież jeździ i żeby był
chodnik i do Nosowa i w stronę Koszelówki. Ja już tu zgłaszałem temat, były stawiane sprawy
na radzie. Poruszę ten temat ponownie i nie wiem czy nastawienie właściciela się zmieniło. To
trzeba znaleźć środki w budżecie, bo tamte ustalenia mówiły o tym, że jako gmina biorę na
siebie projekt, dokumentację projektową, techniczną, kosztorysową, a oni w 100% realizują.
Jeżeli taka metoda realizacji będzie aktualna ja dołożę wszystko, żeby ten chodnik zrobić na
drodze wojewódzkiej. Ale trzeba będzie wskazać z czego zrezygnować, żeby wziąć środki.
Powiem Państwu jedno, w tej chwili wydajemy na oświatę około 8.000.000,00 zł dostajemy
subwencje około 4.000.000,00 zł i 4.000.000,00 zł gmina dokłada do utrzymania oświaty, z
czego to wynika? Na przestrzeni ostatnich 5 lat zmniejszyła się liczba uczniów o 100 osób i
jeżeli na każdego ucznia dostajemy 7.000,00 zł rocznie subwencji to 700.000,00 zł, a
nauczycieli nie ubywało, a liczba zatrudnionych od pięciu lat była taka sama. Poprosiłem
pracowników tych co mogli i mają nabyte prawa emerytalne po prostu odeszli na emeryturę.

Panie Radny Tadeuszu będę pisał o dalsze kontynuowanie z opcją taką, żeby w tym roku
podpisać umowę i na współfinansowanie w zakresie co po czyjej stronie.
Radny Maciej Golwiej – ja bardziej jako sołtys teraz, a nie jako radny. Do Pana sołtysa z
Kiełbasek wypowiedzi, że to było na temat przyszłego roku zawieszone, a w tym roku mnie
zaniepokoiło to co stało się teraz, zawieszenie funduszu sołeckiego. My z mieszkańcami
robimy zebrania do końca września roku poprzedzającego, ustalamy co robimy i mamy jakiś
tam fundusz pieniędzy na to i my w Walimie planowaliśmy to robić po półroczu ponieważ tam
jest naprawa schodów, kostka i montaż termy, gdyż były terminy z komuniami. A teraz się
dowiedziałem z gazety, że fundusze będą wstrzymane na ten rok. Ci którzy zrobili już coś to
fajnie, a reszt ma ucięte w tej chwili. I co teraz?
Wójt Gminy – proszę Pana było powiedziane na spotkaniu z sołtysami tutaj w gminie. Prosiłem
radnych, sołtysów o to kto może o poluzowaniu świetlic. Nadmieniłem o tym, że na razie
musimy się wstrzymać z realizacją funduszu sołeckiego. Pracownicy wiedzieli i jeżeli ktoś był
w ostatnich trzech tygodniach czy do miesiąca w gminie to taką informację mógł
Radny Maciej Golwiej – to po co jest sołtys?
Wójt Gminy – to przed realizacją funduszu sołeckiego trzeba zgłosić do pracownika i on
wypisze zamówienie. Rada zatwierdziła na Pana protokoły i wnioski do budżetu na 2022 rok.
Ja mam do realizacji cały 2020 rok.
Sołtys Tadeusz Geresz - teraz Pan mi mówi, że ja tego nie mogę robić.
Wójt Gminy – to proszę przyjąć zasadę, jeżeli Pan wybiera wykonawcę to przed podpisaniem
umowy złoży ten wykonawca ofertę, ja zatwierdzę i podam Pani skarbnik, żeby sprawdziła czy
wystarczy środków w budżecie. Są określone procedury postępowania. Ja wiem, że bycie
wójtem i sołtysem nie jest takie łatwe. Ja Państwu przedstawię żebyście wiedzieli, bo żeby
robić to trzeba mieć czym zapłacić. Ja mogę zebrać wszystkie zamówienia, podpisać i
realizować sukcesywnie w sensie fizycznym. Tylko powiem Państwu jedno, w miesiącu marcu
dochody z podatku w gminie spadły o 120.000,00 zł, w kwietniu kolejny spadek dochodów, w
maju kolejny spadek dochodów. W tej chwili dochody w ciągu trzech miesięcy spadły ponad
220.000,00 zł. Ja na razie wszystko wstrzymałem, zobaczę jaka będzie sytuacja przez kolejne
miesiące. Czy tak jak wszyscy samorządowcy i gminy mają to samo, czy tendencja spadku
dochodu gminy podatku dalej będzie kontynuowana, bo proszę Państwa trzeba robić
inwestycje, trzeba mieć pieniądze na bieżące wydatki. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, jeżeli
dochody nam za trzy miesiące spadły ponad 250.000,00 zł to jest trzy miesiące razy cztery i
to jest już praktycznie do miliona złotych do końca roku. Ja nie wiem jaka będzie sytuacja w
podatkach i w dochodach.
Przewodnicząca Rady – ja zobowiązuje Państwa, a w szczególności Pana Wójta w ciągu
tygodnia spotkania się z sołtysami i pracownikiem zajmującym się funduszem sołeckim
żebyście ten temat przedyskutowali czy zawieszacie całą działalność sołeckiego funduszu czy
w jakimś stopniu będzie zrealizowana?
Radny Maciej Golwiej – czy może zawiesimy funkcję sołtysa, bo niepotrzebni są sołtysi w tej
gminie?
Przewodnicząca Rady – ja mówię o rozmowie ze wszystkimi sołtysami w tym tygodniu, żeby
każdy był poinformowany i przedyskutował to.
Sołtys Tadeusz Geresz - środki funduszu sołeckiego czy to środki zewnętrzne czy gminne?
Wójt Gminy – to są dochody nasze własne, wydzielone na to nie ma ani od wojewody, ani od
marszałka, nikt nam tego nie przekazuje w formie dotacji. Realizując ten fundusz to w
zależności od sytuacji budżetowej wojewody to nam zwraca na każda wydaną złotówkę teraz
był zwrot 0,22 zł.

Sołtys Tadeusz Geresz – wszystko się zgadza. Finanse gminy trzeba pielęgnować i niech Pan
mi teraz powie jako sołtysowi mam nieimpregnowane ubikacje, zamówiłem impregnat i teraz
jeżeli zatrzymamy ten fundusz, to my stracimy na tym trzykrotnie. Czy Państwo nie rozumiecie
tego, inwestycja zaczęta nieskończona zarasta krzakami.
Radny Dariusz Stepczuk – mówiąc odnośnie dróg, bo powinniśmy o nie dbać i ja jestem
mieszkańcem Nowej Kornicy i ostatniego czasu jest wzmożony ruch tranzytu przez Szpaki,
Nową Kornicą w kierunku Białej Podlaskiej. Blokowana ona jest, ja nic nie mam do tranzytu
ale to już było przed remontem tej drogi. Po prostu skracają sobie drogę na Sarnaki i
kilkadziesiąt samochodów przejeżdża. Rozmawiałem z Panem Dyrektorem i w Ostromęczynie
powinien stać znak odnoście zakazu tranzytu. To jest bezpieczeństwo dla mieszkańców, a
dwa to ta droga już nie wytrzymuje. Jadąc w kierunku Szpak, to obrzeża już się zapadają.
Mówimy tu o otoczeniu i poruszałem to niejednokrotnie. Nie powinniśmy się tu kłócić i
przekrzykiwać w różnych kwestiach, tylko zając tu odpowiednie stanowisko, mam na myśli
budynek po starej gminie. Był do tej pory spokój, bo mieszkańca tego lokalu nie było, ale ma
wrócić i będzie to samo co było, czyli schadzki i pełna demoralizacja dla otoczenia tego
pomnika. Ten pomnik nie ma racji bytu w tym miejscu. Jest wąsko, ruch się tutaj zwiększył,
niejednokrotnie te ogrodzenie było uszkodzone. Ten pomnik powinien stanąć na miejscu starej
gminy i powinniśmy podjąć jakieś kroki, żeby zrobić rewitalizacje tego terenu, bo tu jest spora
działka gminy i to by ładnie wyglądało te otoczenie sklepu, banku. Poruszany był już temat
pogorzeliska tego Państwa i też to stoi. Gdybyśmy to uporządkowali, to wyprostowała się by
droga na Walim i byłaby lepsza widoczność wyjazdu.
Wójt Gminy – proszę Państwo okazuje się, że w Szkole w Szpakach trzeba na duch robić
dach, bo klepka moknie i będzie się tylko roznosić. Będąc w Szpakach mieszkańcy zgłaszali,
że w godzinach wschodu słońca jedą tam dziesiątki tirów właśnie związku z tym, że jest
zamknięta droga z Sarnak do Hołowczyc. Nie wiem czy to będzie stosowne, bo pan rozmawiał
z dyrektorem w sprawie przystanku na Starej Kornicy, to ten temat zgłaszał i będę rozmawiał
to powiem niech szuka innego rozwiązania czy faktycznie nie ma innej krótszej drogi objazdu
tak żeby nie niszczyć tych dróg powiatowych, gminnych i w bezpośrednim najkrótszym
przebiegu skierować na drogę główną wojewódzką, bo nam zniszczą w Kornicy drogi
powiatowe, czy zniszczą drogi powiatowe w Platerowie. Tak samo mieszkańcy wszędzie
jeżdżą. Panie Darku jeżeli chodzi o mieszkanie, to ja nawiąże temat tak jak Tadeusz mówił
odnośnie chodnika, jak również robiąc oświetlenie ledowe przebudowa tutaj w Kornicy
centrum, marzy mi się to, żeby przebudować drogę wojewódzką z oświetleniem, zrobić ścieżkę
rowerowo-chodnikową tak żeby mieszkańcy mogli przejeżdżać do Wyrzyk, do skrętu na
Konstantynów. A jeżeli chodzi o tą spaloną budowlę, to już teraz doszedłem i poszły mi
informacje o zniszczeniach do policji, do straży. Ja to rozbiorę w najbliższych miesiącach,
ponieważ ten budynek okazuje się, że stoi nie na działce powiatowej co potwierdził dyrektor
dróg powiatowych, tylko to jest działka gminna. Nie będą musiał nikogo pytać o zgodę
rozbiórki, grupa to sprzątnie tak jak sprzątnęliśmy rów od ośrodka zdrowia. Zrobimy
wyrównanie, żeby jak jadąc samochodem była widoczna przestrzeń na kilometr czy pół
kilometra.
Radny Ignacy Janczuk – chciałbym nawiązać do funduszu sołeckiego i zapytać Pana Wójta
na jakiej podstawie zawiesił ten fundusz. To jest fundusz, który wchodzi w budżet, którą
uchwaliła Rada do realizacji. Ja uważam, że takie pieniądze jak na fundusz to muszą być, bo
to są pieniądze nieduże i mieszkańcy wyrazili chęć do zakupu pewnych dóbr i trzeba dać ten
fundusz zrealizować, bo to groszowe sprawy, a jaki stwarzają problem. Czy Pani Skarbnik
otrzymała jakieś pismo od Pana Wójta o wstrzymaniu wypłat, dlatego nie powinno się robić
takich rzeczy. Cały czas Pan powtarza żebyśmy działali jawnie i transparentnie, a Pan cały
czas działa po kryjomu i jakimiś fortelami, których my nie rozumiemy. Chciałbym złożyć
wniosek formalny dziś tu na Radzie i poprosić wszystkich Radnych o poparcie jego, o
natychmiastowe przywrócenie funduszu sołeckiego, żeby miejscowości mogły to realizować.
Mówi Pan, że w tym roku 8.000.000,00 zł, a Pan kłamie, bo doskonale wie, że my mamy budżet
8.000.000,00 zł fikcyjny w który wchodzą pieniądze na solary i inne. To nie są pieniądze ani

Pana tylko mieszkańców i dofinansowania, a to jest takie kłamstwo wyborcze, przedwyborcze
i powyborcze tylko jak się Pan rozliczy z tego i jak się Pan wytłumaczy, że jest niezrealizowany.
Ja składam wniosek formalny i proszę o przegłosowanie.
Wójt Gminy – oczywiście Rada wszystko może, ja soję na straży prawa i na staży finansów.
To nie bez kozery się wzięło, bo nie tylko nasza gmina ma taką samą sytuacje. To, że wójt
inwestycji nie realizuje to mieszkańcy słyszą 8 lat. Jakoś uwierzyli i wiedzą, że fizycznie się
jeszcze robi. To była moja informacja i jeżeli ja widzę, że dwa miesiące mam prawie
200.000,00 zł ubytku w przychodach praktycznie stałych, to muszę myśleć co będzie jeżeli
dalej ubytki się w dochodach utrzymają we wrześniu czy październiku. Dlaczego ja chce
1.000,00 zł czy 100.000,00 zł nadwyżki, bo teraz jeżeli przyszły komputery to ja mogłem
zamówić i zapłacę dostawcy, a pieniądze dotacyjne wrócą za miesiąc, dwa. To na tym polega,
bo jakbym nie miał środków własnych to kto ze mną będzie rozmawiał. Ja go nie zawiesiłem.
Prosiłem o wstrzymanie się z wydatkowaniem, bo nie wiem jaka będzie sytuacja finansowa za
miesiąc, trzy miesiące. Szkodowałem wydać 3.000,00 zł na książki w szkole, więc to szkoła
wydaje, a to jest w sumie jak wydaliśmy tak jak było pisane w wyjaśnieniach na 360.000,00 zł,
50.000,00 zł, to jeszcze jak zrealizujemy 100% to jest ubytek 300.000,00 zł. Ja nie wiem czy
będzie na płace, prąd czy inne koszty stałe, ubezpieczenia które gmina musi co rok ponosić.
Przewodnicząca Rady – przejdziemy do przegłosowania wniosku formalnego nad realizacją
funduszu sołeckiego na ten rok.
Wójt Gminy – ja będę sterował funduszem tak, żeby utrzymać płynność w gminie.
Przewodnicząca Rady – przejdziemy do przegłosowania przez Radnych wniosku formalnego
o przywrócenie realizacji funduszu sołeckiego na ten rok.
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 11 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,
2 głosy „wstrzymujące się” podjęła wniosek formalny o przywrócenie realizacji funduszu
sołeckiego.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Wójt Gminy – ja będę sukcesywnie wydawał decyzje, w jakim terminie mogą spływać faktury.
Przewodnicząca Rady – proszę o informację o realizacji tego funduszu i uzgodnienie dalszych
działań z pracownikiem i z Panem Wójtem w jaki sposób będzie realizowane.
Sołtys Arkadiusz Romaniuk – chciałbym spytać odnośnie solarów i fotowoltaiki, kiedy będą
realizowane i czy wszyscy mieszkańcy,, którzy się zgłosili będą mieli założone?
Wójt Gminy – jeżeli chodzi o OZE jest umowa podpisana, wykonawca robił inwentaryzacje,
planuje, że wykona na przełomie trzeciego-czwartego kwartału. Wszyscy którzy byli na liście
czy to rezerwowej i spełnili kryteria będą mieli robione. Jeszcze dodam, fundusz sołecki nie
róbmy zamieszania, bo go cały rok robimy. Chciałem stanowczo powiedzieć, że ja nie
zawieszałem tylko poprosiłem się wstrzymać miesiąc, dwa, trzy czy będzie sytuacja jeżeli
chodzi o dochody stabilna czy będzie raptownie spadać. Proszę tylko nie przynosić zamówień,
bo ja to będę rozkładał w czasie.
Radny Mateusz Leszczyński – czy uzyskamy jakieś dofinansowanie z klęskówek na tą drogę
od Rudki która idzie do Wygnanek, a w szczególności do Kobylan, bo tam jest opłakany stan.
Spytajcie Radnego z Kobylan, bo dziury już do kolan sięgają. Może partycypować z powiatem
lub składać wniosek do wojewody na klęskówkę, bo z tego co wiem to chyba na Szpakach
była robiona klęskówka. Czy jest możliwość złożenia wniosku na tą drogę, żeby cokolwiek tam
zrobić bo tam jest tragedia.

Wójt Gminy – jest to droga powiatowa tak jak w Wólce, czy Kornica – Wyrzyki, tak samo jak
droga z Rudki do samych Wygnanek. Są to drogi powiatowe i to należy do właściwości
składnia wniosku przez powiat, są oczywiście pieniądze w różnych programach tylko trzeba
reagować i składać w określonym czasie wnioski z dokumentacją, czy z pewnymi ogłoszeniami
czy zgłoszeniami.
Radny Mateusz Leszczyński – a czy mógłby Pan dogadać się ze starościną czy poprosić o
interwencje, żeby wniosek złożyła jako starosta dla zarządcza drogi, żeby pan interweniował
bo to jest dla naszych mieszkańców.
Wójt Gminy – jeżeli chodzi o drogi powiatowe, to było spotkanie z dyrektorem w innej kwestii i
przekazałem, że my mamy drogi i w tamtym roku pisaliśmy chyba ze trzy czy cztery drogi.
Sołtys Tadeusz Geresz - mam prośbę taką, bo w ubiegłym roku złożyłem do starostwa
podanie o wywłaszczenie dwóch działek. Trzy razy byłem w starostwie i nie mam żadnej
odpowiedzi, czy mógłbym liczyć na Pana Wójta wsparcie?
Wójt Gminy – nie
Sołtys Tadeusz Geresz – dlaczego nie. Ja nie mówię o pieniądzach tylko o przypomnieniu
żeby to zrobili.
Wójt Gminy – jak czas pozwoli i będę to przypomnę, a po dzisiejszym spotkaniu oczywiście
tak jak pisałem przez 8 lat też wyślę monit, że dalej mieszkańcy i sołtys ponaglają o
uregulowanie statusu własności.
Sołtys Tadeusz Geresz – no to droga powiatowa i starostwo powinno to zrobić.
Wójt Gminy – Panie Tadeuszu mamy radnych powiatowych to też niech się kłaniają i pilnują.
Radny Ignacy Janczuk – chciałbym się na początku odnieść do kłamstwa, które opowiada wójt
ale mnie to nawet nie dziwi, bo powiedział, że każdy kto się zgłosił do programu na budowę
solarów będzie miał realizowane. Mogę o sobie powiedzieć, że jest tu co najmniej 6-7 osób
których wójt na własną rękę nie wiem czy po konsultacji z kim, wyrzucili z tego projektu bez
słowa zapytania. Ja jestem jedną z tych osób u których nie będą wykonywane solary.
Chciałbym żeby radni wiedzieli, ale ja odpowiednie pisma złożę. Nie wiem, po co człowiekowi
taki mętlik. Ja mam wpłacone 200,00 zł już kilka lat temu i nawet sama wpłata jest formą
umowy. No i dzisiaj Pan mnie wykluczył z tego projektu i jeszcze około 7 osób, przeciwników
swoich. Sam sobie robi szum, dla radnych i dla Pani Przewodniczącej, ja bym chciał żeby Pani
w moim imieniu i tych 6 ludzi, którzy zostali wykluczeni przez Pana Wójta. Jeśli Pan Wójt
powiedział, że wszyscy będą mieli realizowane to ja mówię, że nie. Co najmniej 6 do 7 osób
nie będzie miało realizowanych tych solarów, bo Pan wójt tak sobie wymyślił.
Wójt Gminy – tyle ile Pan złego zrobił dla mieszkańców i pracownikom przez ostatnie osiem
lat to by pan sam honorowo zrezygnował z funkcji rady. Dwadzieścia parę osób zrezygnowało
z kolektorów przychodząc, bo radni rozpowiadają rezygnujcie bierzcie pieniądze, bo to się
nigdy nie zrealizuje.
Radny Ignacy Janczuk – to jest kłamstwo, nikt tak nigdy nie mówił.
Wójt Gminy – dam człowieka, który prosił wójta o możliwość wpisania. Ja nie mam nic do
ukrycia. Tylko chodzenie i mówienie, że nie będzie nic robione to też działanie na szkodę.
Nagrania tej sesji są, wniosek złożony w 2016 roku on był realizowany.
Radny Ignacy Janczuk – ale nie odpowiedział mi Pan na pytanie.
Sołtys Tadeusz Geresz – Pani Przewodnicząca dlaczego Pani nie przerwa skoro Pan Wójt nie
mówi na temat.

Wójt Gminy – dlatego, że boję się Pana, żeby Pan nie zablokował jednej instalacji i cały projekt
przepadnie, tak jak było przydomowej oczyszczalni, zrobili wszędzie, a Pan kierownik jeździł i
interwencja nie chce wpuścić, bo dopiero w maju, to są fakty.
Radny Ignacy Janczuk – to są kłamstwa wypowiadane przez Pana.
Wójt Gminy – kłamstwa kiedyś się skończą i te Pana „dobro” ujrzy światło dzienne.
Przewodnicząca Rady – czy pan Radny Golwiej chciałby coś powiedzieć?
Radny Maciej Golwiej – mam do Pani takie pytanie, bo prosiłem żeby wysyłać papiery w formie
elektronicznej.
Przewodnicząca Rady – wiem i do tego się przychylam z tym, że nie wszyscy radni mają
pocztę elektroniczną. Powiem tak, jeżeli Panowie chcą, żeby było w formie elektronicznej i ja
muszę poprosić o takie zobowiązanie w formie pisemnej i wtedy będziemy wysyłać, ale
przychylam się do tego wniosku, bo również uważam, że to jest bezsensowne drukowanie tych
dokumentów. Gość chciał zabrać głos więc proszę.
Prezes SRW „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk – dziękuję. Proszę Państwa ja
przyjechałem związku z funduszem sołeckim, ale zacznę od czego innego. Jestem oburzony
postępowaniem Wójta, zachowaniem na tej sesji, czy tak jest zawsze i to do Państwa Radnych
pytanie. Po pierwsze obraża Pan mieszkańców Wólki Nosowskiej obrażając naszego
Radnego, że go wybraliśmy, że jest nieodpowiedni. Nie może Pan takich rzeczy mówić, to jest
nasz Radny, przez nas wybrany i proszę go szanować. Pan nie ma prawa kogoś w taki sposób
traktować proszę Pana i to jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o fundusz sołecki to cieszę się,
bo ten artykuł powstał dzięki mojej inicjatywie i dobrze, że Radni poznali jaka jest sytuacja, że
Wójt zablokował fundusz sołecki i nie chce realizować, ale gdyby to było zablokowane
całościowo, czyli wszyscy, nikt na razie nie realizujmy, bo jest taka ani inna sytuacja. Tylko, że
niektóre wsie już skorzystały z tego funduszu, które może wiedziały albo nie wiedziały, że
będzie taka decyzja Wójta i wykorzystały już część swojego funduszu, a nawet cały. Po drugie
fundusz sołecki nie jest realizowany w jeden miesiąc, rozłożony jest na cały rok i różne wsie
realizują go po kolei. Ja szczerze mówiąc przyjeżdżałem tutaj o zakup kosiarki, która kosztuje
2.000,00zł mamy tam wiele innych celów do zakupienia w Wólce Nosowskiej, ale one mogą
być później. Jeżeli chodzi o piec to może być nawet w listopadzie, ale kosiarka nie będzie
potrzebna, bo my nie będziemy kosić śniegu. Więc kosiarka kosztuje 2.000,00zł, a Wójt
kategorycznie zabronił nam jej kupić. To jeżeli chodzi o fundusz sołecki, ale cieszę się, że
Rada przychyliła się w znacznej większości do tego, żeby od poniedziałku został wznowiony.
Proszę Państwa jaki gospodarz takie otoczenie, każdy wie tak samo wy na gospodarstwie
swoim domowym jak dbacie o swoje gospodarstwo to tak wygląda. Chcę tylko powiedzieć, że
jedziecie przez Leśną, jedziecie przez Konstantynów zobaczcie jak są tam zadbane obiekty
gminne, czy to wodociąg, czy chodniki, czy to pobocza. Zobaczcie tam kosiarka jeździ, kosi i
zbiera trawę, pracownicy gminni od tych spraw są, przycinają drzewa. Więc proszę Państwa
taki wygląd tego parku podobno kosztował 700.000,00 zł i mając ekipę sprzątającą żeby rosły
pokrzywy to przecież można co dwa tygodnie, czy co tydzień wykosić żeby to miało wygląd. I
to samo dotyczy hydroforni czy w Kornicy, czy w Wólce Nosowskiej, a nie może być tak, że
tam rosną trawy i pokrzywy w pas, idzie ten pan, który obsługuje ten wodociąg raz w miesiącu
wykosi tą kosą. To wygląda strasznie, brama stoi dęba, siatka porozrywana i tak wyglądają
obiekty gminne. W sąsiednich gminach tak nie ma i tak to wygląda tutaj. Chciałbym, żeby to
miało jakoś ręce i nogi już nie chodzi mi o hydrofornię w Wólce, ale tutaj centrum gminy żeby
nie było wykoszone. Chodzi mi o to, że właśnie po to chcieliśmy kupić kosiarkę do naszego
stowarzyszenia, do naszej świetlicy w Wólce Nosowskiej, żeby kosić co tydzień. Kosimy starą
kosiarką i niektórzy nie chcą kosić, bo robimy to społecznie więc chcieliśmy kupić chociaż
kosiarkę nową, bo ludzie przywożą swoją. Wójt powiedział wystarczy raz w roku wykosić i nie
musicie mieć wcale kosiarki. Raz w roku koszone jest na hydroforni, gdzie trawa jest w pas.
Proszę zajechać do nas do Wólki i zobaczyć jak wygląda otoczenie świetlicy. Pan nie wie jak
jeszcze nie był Pan wójtem, jak się likwidowała szkoła, jakie tam były chaszcze, Pan tego nie

pamięta, więc ja za to Pana usprawiedliwiam, ale niektórzy byli tam i wiedzieli jak było byle
jak. Więc proszę zajechać teraz i zobaczyć jak wygląda teren. Wszystko to jest zrobione z
funduszu sołeckiego i pracą mieszkańców dobrowolną w czynie społecznym. Więc niech pan
nie mówi, że dwa, trzy tygodnie kosimy, a resztę nie kosimy, w takich terminach jak teraz to
kosimy co tydzień, żeby ten obiekt wyglądał. Przecież ja widziałem gdzieś, jak Pan się chwalił,
że tu takie stowarzyszenie i taki budynek Pan zrobił, dobrze tylko niech Pan też to wspiera.
My chcemy o to dbać i własny czas poświęcamy. Chcemy tylko realizować fundusz sołecki i
mówię, że nie na raz 30.000,00 zł, tylko 2.000,00 zł chodziło o kosiarkę, żeby na czas koszenia
była normalna kosiarka. Nie robimy funduszu sołeckiego my czy inni z innych wsi na raz, w
jednym miesiącu w tym okresie jak jest pandemia tylko rozkładamy na cały rok. Jeżeli nam
trzeba teraz 2.000,00 zł i komuś 3.000,00 zł, to nie są to aż takie duże wydatki gminne, żeby
tego nie zrealizować.
Wójt Gminy – takich dziesięć wydatków to jest 20.000,00 zł. Trzeba zrobić monitoring na
składowisku pod lasem. To nie jest jak Pana prośba, że już trzeba, bo wioska 400 gospodarstw
to może ktoś wykosić, a mam informację proszę Pana światło się pali, bo jeszcze widno,
młodzież jeździ na bilard do innego sołectwa, bo u Pana jest zamknięte. A kosiarka oczywiście,
że tak, bo trzeba mieć i pilnować. Tylko pytanie czy mamy wydawać 20.000,00 zł czy uzbierać
i zrobić drogę w Kiełbaskach. To są takie dylematy, bo to nic się nie bierze jeżeli nie będzie
się miało własnych środków na inwestycje.
Prezes SRW „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk – Pan przeciwstawia sobie
mieszkańców. Mówi Pan zabierzemy na kosiarkę i damy na drogę w Kiełbaskach. To
konkretnie chodzi, żeby przeciwstawić sobie mieszkańców, a to nie o to chodzi chyba. A po za
tym zarzuca Pan, że bilard u nas jest i jeżdżą gdzie indziej. Tak to prawda, ale bilard jest
wyniesiony na górę, bo jest w stanie remontu, ponieważ jest porwane sukno i trzeba je
wymienić.
Wójt Gminy – ja nie wiem czy na bilard, czy na tenisa, bo w świetlicach macie takie
wyposażenie, a ja nie powiedziałem, że ja nie zrobię kosiarki, bo trzeba robić drogę tu i tam,
tylko proszę Pana jest pandemia, dochody spadają i czy jeżeli zaproponują Panu, bo nie
będzie pieniędzy za wynagrodzenia i nie otrzyma Pan określonej kwoty, tylko połowę to dalej
będzie Pan wydawał to co Pan wydawał wcześniej. Proszę zrozumieć, że jest stan pandemii i
spadają dochody czy to z podatku PIT, czy z podatku CIT. Proszę Państwa nie wiemy jak się
potoczy sprawa, mówi się, że duże aglomeracje nie chcą płacić Janosikowego, które się
składają na subwencje wyrównawczą dla mniejszych samorządów. Jeżeli tam spadną wpływy,
to ja nie utrzymam subwencji wyrównawczej, tak jak nie otrzymuje w tej chwili udziału w
podatku dochodowym PIT. To wynika z tego, że obniżone pobory, poskracane etaty i
pozwalniano ludzi. To nie jest algorytm, to jest stan faktyczny. Ja mówię o sytuacji, możliwości
braku środków. A Panu powiem krótko, to co spadło w podatku PIT 120.000,00 zł, to wie Pan
o czym to świadczy. Ja dostaje dochody w podatku od osób fizycznych, które pracują na
umowę o pracę, którzy rozliczają się w urzędzie skarbowym w Łosicach i zamieszkują w
Kornicy.
Radny Ignacy Janczuk – chciałbym dwa pytania na koniec, jedno do Pana Wójta i drugie do
Radnych. Czy dopełnił Pan olejem opałowym wszystkie zbiorniki jakie ma Pan w naszej
gminie?
Wójt Gminy – a mam pytanie jaka jest w tej chwili cena oleju opałowego i jaka była w ubiegłym
roku, w skali roku latem i grudniu?
Radny Ignacy Janczuk – w kwietniu była rekordowa najtańsza cena może na przestrzeni
ostatnich lat. Ile Pan zakupił oleju opałowego, żeby skorzystać na tej sytuacji?

Wójt Gminy – Panie Radny przedstawię dokument jaką politykę wprowadziłem zakupu oleju
opałowego przez osiem lat. Rozmawiałem z pracownikami, żeby w najbliższym czasie kupić
olej na sezon grzewczy i robiłem to przez 10 lat.
Radny Ignacy Janczuk – to świadczy o Pana gospodarności, o Pana przewidywalności. Ile
Pan zamówił w kwietniu oleju opałowego, bo zyskałby Pan bardzo dużo. Mnie interesuje kiedy
Pan zamówi.
Wójt Gminy – przez osiem lat kupowałem w wakacje, bo wtedy miałem środki. Wydałem
polecenie i Pani Skarbnik sprawdzi czy są wystarczające środki i będzie kupiony.
Radny Ignacy Janczuk – chciałbym jeszcze coś do kolegów Radnych i do Pani
Przewodniczącej. Powiem tak, wydaje wam się że ja jestem waszym przeciwnikiem takie mam
odczucie, ale ja jestem waszym największym przyjacielem, bo zawsze staram się wam
tłumaczyć żebyście zrozumieli z czym się mierzycie, bo wy po dojściu do władzy po wyborach
wypowiadaliście się źle o poprzedniej Radzie chociaż jej nie znaliście i była taka gadka, że my
teraz pokażemy jak się rządzi, a ja właśnie czekam kiedy pokażecie mi jak się rządzi, bo na
razie to jest bardzo słabo, a za pięć miesięcy już będzie dwa lata. Rok temu pokazałem wam
w GOK-u to co tam jest zrobione i do dzisiaj nie jest otworzony. Pokazałem Pani
Przewodniczącej taką jamę i Pani powiedział, że się zrobi i muszę rozczarować Panią, bo się
nie zrobiło. Zamysłem tamtej Rady było to żeby wybudować, wyremontować GOK i zatrudnić
tam ludzi, żeby ten dom kultury funkcjonował i żeby we wszystkich wsiach mogło coś się dziać.
Wy w ogóle nie rozumiecie systemu samorządu, bo w szkołach się nie robi cięć tylko robi się
reformę. A tutaj w GOK-u kultura rozwijałaby się szerzej, to po drugie maiłyby dwie osoby
pracę. Mi jest przykro, że Pani Przewodniczącą czy Przewodniczący Komisji nie staną w mojej
obronie, bo ja nie walczę o swoje sprawy, tylko walczę o sprawy słuszne dla mieszkańców
wszystkich. Siedem lat temu już przedstawiłem projekt co zrobić można z tym placem, bo jeżeli
się wam podoba to może warto go zrealizować. Zacznijcie coś robić, nawet róbcie jakieś
durnoty, bo mnie to przeraża, bo jednak Wójt dyskryminuje ludzi, dyskryminuje firmy i wy na o
wszystko przyzwalacie. Bo nawet dzisiaj gdybyście zagłosowali za przyjęciem tej skargi to nic
by się nie stało, ale Wójt maiłby do myślenia, że trzeba normalnie funkcjonować w tej gminie,
bo tak nie da się żyć. Będziecie pierwszą Radą, która zwinie tą gminę, bo mam nawet chęć
się wycofać, ale jeszcze się zastanowię. Bo ten Pan przejął tą gminę z nadwyżką budżetową
w gotówce 4.000.000,00 zł i dzisiaj żeby taką nadwyżkę w stosunku do wartości zostawić to
powinien zostawić przynajmniej 8.000.000,00 zł, a zostawicie dziurę. Jedynie koronawirus was
uratuje, bo nic nie robiąc w tym roku oszczędności wam zostaną.
Radny Dariusz Stepczuk – gmina jest jak gospodarstwo, bo jeżeli ma się fundusze to te
fundusze się realizuje. Gmina nie pozyskuje pieniędzy, nie zarabia, mamy wpływy z podatków.
Nie można mówić, że my nic nie robimy. Czasy są jakie są i nie ma tych środków, ciężko
pozyskać, bo każda gmina chce coś zrobić.
Wójt Gminy – Szanowni Państwo gmina wydała na inwestycje powiatowe ponad 3.000.000,00
zł i za to można było zrobić przy dotacjach 80%, 15.000.000,00 zł inwestycji, gdybyśmy robili
za 3.000.000,00 zł, to można zrobić 12 km dróg. Tak jak mówiłem, bo ludzie nasi też jeżdżą
po drogach powiatowych. Tylko trzeba patrzeć w ramach własnych kompetencji też powinien
patrzeć czy ma pieniądze i czy będzie na wkład własny. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko o to
czy ja będę miał środki finansowe na zapłacenie 100% inwestycje i potem złożę wniosek na
rozliczenie i po trzech-sześciu miesiącach jednostka mi to zwróci. To takie są rozliczenia
bieżące, a mówić że wójt nic nie robi. Musimy ważyć co jest dobrem ogólnym, a co jest dobrem
ogólnym przy działaniu którego możemy się wstrzymać ze względu na sytuacje. Ja wiem co
robię i ja gminy nie zadłużyłem, a opozycja to już trąbiła, iż gmina poszła z torbami.
Radny Ignacy Janczuk – cały czas Pan Wójt neguje drogi powiatowe przy których mieszkają
nasi mieszkańcy. Droga przed reformą w 1999 r., to wszystkie te drogi były drogami gminnymi,
tylko ta reforma nie była przemyślana i wszystko dali to dla powiatu i dlatego tak jest, bo

uważam, że wszystkie drogi przechodzące przez miejscowości i wsie powinny być gminne.
Wójt robi zarzut, że poprzednia Rada wykonała 5 dróg dla mieszkańców.
Wójt Gminy – jeżdżą mieszkańcy nie tylko naszej gminy, tylko proszę Pana szkołę trzeba robić,
u Pana hydrofornia. Można robić zadania powiatowe, ale w pierwszej kolejności trzeba dbać
o swoje.
Punkt 11. Zamknięcie obrad sesji.
Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 18:30 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura
zamknęła XXVII Sesję Rady Gminy Stara Kornica.
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