
PROTOKÓŁ Nr XXX/2020 

z sesji Rady Gminy Stara Kornica 

odbytej w dniu 29 września 2020 r. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI: 
 
Data rozpoczęcia:   29.09.2020 r. 

Godzina rozpoczęcia:   16:40 

Godzina zakończenia:             18:45 

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:                         Piotr Kiryluk 

     Piotr Pieczyński 

       

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

              Małgorzata Patralska – Skarbnik Gminy 

          sołtysi 

Andrzej Hordejuk – Prezes SRW „Park” Wólka 

Nosowska 

 

Punkt 1. Otwarcie sesji 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura – otwieram XXX sesję Rady Gminy Stara Kornica 
w dniu 29 września 2020 r. Witam bardzo serdecznie przybyłych radnych, Wójta Gminy 
Kazimierza Hawryluka, Panią Skarbnik Małgorzatę Patralską, sołtysów oraz Pana Andrzeja 
Hordejuka Prezesa SRW „Park” Wólka Nosowska.  
 
Punkt 2. Sprawy organizacyjne: 

1) stwierdzenie quorum 
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w obradach uczestniczy wymagana liczba Radnych, 
przy której Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.  
 
2) przedstawienie porządku obrad 
 
Przewodnicząca Rady – przedstawię w tej chwili porządek obrad. 
 

1. Otwarcie. 

2. Sprawy organizacyjne: 



1) stwierdzenie quorum, 

2) przedstawienie porządku obrad, 

3) przyjęcie protokołu z XXIX sesji. 

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami. 

4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

      1) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego  

na terenie Gminy Stara Kornica, 

    2) zmiany uchwały Nr LIII/226/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 stycznia 2018 r.    

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Starej Kornicy oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz.1794), 

3) określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Stara Kornica na rok szkolny 

2020/2021, 

      4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

      5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

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

7) zmian w budżecie gminy na rok 2020, 

8) 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. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

9. 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”, zaakceptowała porządek obrad.  

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) przyjęcie protokołu z XXIX sesji  

Przewodnicząca Rady – kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada             
w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,    
0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół z poprzedniej sesji.  

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.  
 
Punkt 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami 



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

Punkt 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami 

 
Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności między sesjami.   
  
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami stanowi załącznik 
do protokołu. 
 

Punkt 5.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
1) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego  na terenie Gminy Stara Kornica 

 
Przewodnicząca Rady – poproszę Pana Przewodniczącego Komisji o przedstawienie 

informacji. 

Przewodniczący Komisji Jacek Kulesza – projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie 

oprócz uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty zagospodarowania odpadami 

komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.   

Przewodnicząca Rady – ta uchwała będzie dalej procedowana, nie zdejmujemy jej z porządku 

obrad. 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Gminy Stara  Kornica z dnia 29 

września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązującego  na terenie Gminy Stara Kornica. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              

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

11 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę  Rady Gminy Stara 

Kornica w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego  na terenie Gminy Stara Kornica. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

2) zmiany uchwały Nr LIII/226/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 stycznia 

2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie w Starej Kornicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 1794) 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 



września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/226/2018 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 

29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Starej Kornicy 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 1794). 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              

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

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

Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/226/2018 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Starej Kornicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 

2018 r. poz. 1794). 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

3) określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Stara Kornica na rok 

szkolny 2020/2021 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 

września 2020 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Stara Kornica 

na rok szkolny 2020/2021. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              

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

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

Rady Gminy Stara Kornica w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Stara 

Kornica na rok szkolny 2020/2021 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 



umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              

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

10 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę                            

Rady Gminy Stara Kornica w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty  

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 

września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady – nadmienię, że ta uchwała zostało odrzucona przez Komisję do 

powtórnego rozpatrzenia. 

 

Wójt Gminy – był zgłoszony projekt uchwały gospodarki odpadami, mówiący wprost chodzi o 

ustalenie nowych stawek. Komisja podjęła, że dzisiaj to zdejmują z porządku, też Państwo 

przegłosują tak żeby nie weszła. Stoimy przed takim dylematem iż założenia budżetowe, które 

były robione do budżetu na 2021 r. w pierwszym kwartale nie pokrywają do końca tego roku 

środków, nie zabezpieczają środków na odbiór odpadów. Komisja podjęła, że będziemy 

szukać pieniędzy, już dzisiaj też jest zmiana w budżecie, Pani Skarbnik po rozmowach 

zwiększa na odbiór odpadów od mieszkańców w tym roku 74.000,00 zł. To się znajdzie w 

budżecie na 2020 r. To nie jest jeszcze ta kwota, która nam wystarczy odbierać co miesiąc 

wrzesień, październik, listopad, grudzień od mieszkańców. Z tych dwóch kwot to jest 

100.000,00 zł, jeżeli będziemy musieli jeszcze zapłacić za październik, listopad, grudzień  to 

jest 150.000,00 zł, to się nam jeszcze nie spina. Trzeba będzie też podjąć działania, które 

pozwolą zwiększyć wydatki bieżące, poprzesuwać tak żeby nie wpaść w paragraf 234 i 

proponowałem że nie wchodzą w grę z wydatków majątkowych, bo to może poczekać bo tu 

chodzi o ustawę o finansach publicznych, muszą być zbilansowane przychody z wydatkami. 

Są takie głosy, że ja zatrzymuje fundusz sołecki. Fundusz sołeckie w 80% jest wydatkiem 

bieżącym tylko niektóre rzeczy, które przekraczają kilkanaście tysięcy złotych są ujęte w 

inwestycjach. Nie wiem skąd weźmiemy pieniądze, żeby to wszystko spiąć, żeby zapłacić do 

końca roku, bo na komisji były nawet takie sugestie, żeby grudzień zapłacić w styczniu. To też 

ściągnie konsekwencje, żeby ten okres się nie ciągnął to trzeba by było  teraz ustalić stawkę 

na 2021 r. nie za dwanaście tylko trzynaście miesięcy, bo będzie się liczyło w zapisach 

budżetowych zgodnie z ustawą, że my musimy wydać środki i mieć je na jeden miesiąc więcej, 

czyli ten grudzień, to takie sztukowanie czegoś czemu ja jestem przeciwny. Radni zgodzili się, 

ja taki wniosek postawiłem, iż do 15 października będzie przez Radę wypracowany w taki 

sposób, takie wielkości, które musimy wprowadzić. Jeżeli ja w październiku ogłoszę przetarg, 

on już jest praktycznie przygotowany formalnie. Przetarg ogłoszę, ale muszę znać limity opłat 

i środki jakimi będę dysponował w 2021 r., bo zrobię przetarg, minie miesiąc ja nie podpisze z 



wykonawcą umowy, ponieważ nie mam zabezpieczonych środków i przetarg staje się nie 

ważny. Ruszam znowu z kolejnym przetargiem w drugiej połowie października, czy w 

pierwszej połowie listopada i już zaraz mamy grudzień. Chcę uniknąć takiej sytuacji, Radni się 

zgodzili, że dzisiaj nie przyjmujemy tej uchwały, spotkamy się na początku października. To 

musi być wypracowane, to nie jest moje bałaganiarstwo. My przyjmujemy, że odbierzemy 700 

ton odpadów, że odbierzemy w przyszłym roku, bo w tym roku założyliśmy 330 ton, okazało 

się że jest to dużo za mało, bo już nam się limit kończy, bo wykorzystaliśmy na 270 ton przez 

siedem miesięcy. Będzie Zarządzenie Wójta, będziemy to uszczegóławiać żeby mieć 

pewność, że faktycznie nic złego się nie dzieje. Dalej jest temat ilości osób, ilości zgłoszonych 

do śmieci i płatności. Mamy zarejestrowanych w Gminie 4900 osób, zgodnie z deklaracjami 

zgłosiło się 3600 osób. Przyjęliśmy proste założenie 700 ton będzie odpadów, 480 od 

mieszkańców w ciągu roku, 220 przywiozą na PSZOK, 700 razy 1.300,00 zł, bo w tej chwili 

rozliczamy się z firmą która odbiera według stawki 1.219,00 zł. Przyjmiemy założenie    

1.300,00 zł razy 700 ton podzielić przez 12 przez 3700 osób to wychodzi nam w granicach 

22,00 zł - 25,00 zł. Może to być tak jak ustawa dopuszcza od powierzchni mieszkania lub od 

wody tak jak robiła Biała Podlaska. To będzie przedmiotem spotkania Komisji i Rady najpóźniej 

do 15 października.  

 

Przewodnicząca Rady – przejdziemy do uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              

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

0 głosów „za”, 13 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” nie podjęła uchwały                            

Rady Gminy Stara Kornica w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

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

2036 

 

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 

września 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica 

na lata 2020-2036. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              

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

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

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. 

7) zmian w budżecie gminy na rok 2020 



Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 

września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wójt Gminy – poproszę o przedstawienie zdjęcia w jakim stanie jest droga w Kobylanach. Tak 

powstawały zakłady kredowe w Kornicy, droga pod lasem. Ktoś powie że w drodze prywatnej, 

to nie jest prawda, byłem ja, był nadleśniczy okazuje się że ten szlaban stał na gruntach 

państwowych. Po tylu latach znalazła się droga, wprowadzam do budżetu pod napisem 10 czy 

15 działek, chcę rozpocząć dla mieszkańców do zakładów kredowych wybudowanie drogi 

minimum 9 m szerokości o nośności 50 ton, to jest droga na gruntach Wólki tak jak się kończą 

grunty Starej Kornicy równo z wysypiskiem. Będę chciał do końca roku zrobić dokumentację, 

podział, tyczenie i rozmawiałem z lasami państwowymi robiąc drogę publiczną dla 

mieszkańców, która zginęła będę posługiwał się gruntami lasów państwowych.    

 

Przewodnicząca Rady – przejdziemy do przegłosowania uchwały.  

 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              

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

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

Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

8) 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 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 

września 2020 r. w sprawie 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. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada              

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

12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę                            

Rady Gminy Stara Kornica w sprawie 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. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych 



Przewodnicząca Rady – na ostatniej sesji radni złożyli interpelacje ustnie, więc proszę Pana 

Wójta o przedstawienie odpowiedzi. 

 

Wójt Gminy – Radny z Dubicz zgłosił interpelację w sprawie odejścia pracownika z Gminy, 

który się zajmował odczytem wody. Jeden pracownik odszedł 30 kwietnia 2019 r. Rozwiązano 

umowę o pracę za porozumieniem stron na wniosek pracownika zgodnie z art. 30 § 1 ust. 1 

Kodeksu Pracy. Druga osoba, która odeszła 31 grudnia 2018 r. rozwiązano umowę o pracę 

bez wypowiedzenia, bez winy pracownika z uwagi na długotrwałą niezdolność do pracy           

art. 203 § 1 pkt 1b Kodeksu Pracy. Sprawa odnośnie Wójta delegacji. Na podstawie informacji 

jakie uzyskałem z działu finansowego w 2019 r. Gmina wypłaciła za delegacje 18.973,00 zł. 

Kolejna sprawa odnośnie Zespołu w ramach OZE gdzie trzy Gminy składają się po          

1.000,00 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta w sprawie realizacji ustaleń umowy partnerskiej 

zawartej 23 sierpnia 2016 r. Wójt Gminy Stara Kornica jako lider zarządza co następuje, 

wymagane to było z instrukcji, z programu na to działanie na które składaliśmy wniosek 

powołać menagera projektu, powołać sekretariat projektu, komitet monitorujący oraz zespół 

roboczy. Te wszystkie zespoły składają się z poszczególnych przedstawicieli  z każdej gminy, 

która uczestniczy w tym programie. Podpisałem Zarządzenie, aby wypłacić stypendium dla 

Pana Horbowicza, należą mu się dwa rodzaje płatności, nagroda jednorazowa oraz 

stypendium.  Odzyskałem dokumenty, które wiązały się z działaniami powiatu w ramach dróg 

klęskowych, które będą zgłaszane przez powiat w poszczególnych gminach. Rada Gminy 

zgłasza do dróg klęskowych dwie drogi tj. pismo z 18 sierpnia 2020 r., że Rada Gminy Stara 

Kornica zwraca się z wnioskiem do starosty o zgłoszenie poprawy nawierzchni drogi Walim-

Dubicze - Wólka Nosowska oraz droga Rudka - Kobylany – Wyganki. Podpisywałem 

dokumenty, mam kopię dokumentów, powiat tylko zgłosił jedną drogę Rudka – Droblin. W tych 

dokumentach jest wzmianka, ale ona nas nie dotyczy, bo są mieszkańcy Starych Szpak, jest 

zgłoszona przez Platerów  droga Ostromęczyn – Stare Szpaki – Nowa Kornica. Nie ma ujętej 

drogi powiatowej, która przechodziłaby przez Kolonię Szpaki, Stare Szpaki, doszłaby do 

Kornicy. Kończy się ta droga, którą zgłasza powiat na Hruszniewie Kolonia na wysokości 

leśniczówki. Ta droga, która jest zgłoszona przez Szpaki, można ją było robić w partnerstwie, 

pociągnąć to wspólnie i dociągnąć do Starych Szpak do skrzyżowania do Kornicy. Są 

przedstawiciele powiatu, którzy powinni dbać o interesy Gminy. Jest zgłoszona do klęskówki 

Rudka do granicy województwa lubelskiego o długości 6,515 km, wyceniona została 

4.500.000,00 zł. W ramach interpelacji to poproszę pokazać jak wygląda nasz PSZOK. W 

PSZOK-u w tej chwili firma, która robi kolektory ma rzeczy wartościowe, korzysta z magazynu 

GS-u  i oni opuszczą z końcem listopada. Jeżeli będziemy uruchamiać PSZOK to technicznie 

i regulaminem jestem zabezpieczony, kwestia tylko zabezpieczenia środków na utrzymanie. 

Zechcę to zrobić w okresie zimowym tą grupą, która jest, wyznaczę dyżury. Proszę jeszcze o 

pokazanie pism do Departamentu Nieruchomości  do Warszawy. Proszę Państwa, tak się 

bawiono w 2016 r., wysyłałem pisma do Departamentu Nieruchomości w określonych 

zadaniach dla Gminy, dyrektor mnie wezwał i pokazał jak Pan wygląda. Być może to była 

celowa robota  na moich podpisach, tak jak się zawsze podpisuje bazgrolenie i tak dalej. To 

było oczernienie wójta.  

 

Punkt 8. Sprawy różne i wolne wnioski 

 

Przewodnicząca Rady – czy ktoś chciałby zabrać głos?   

 



Radny Mateusz Leszczyński – w imieniu mieszkańców wsi Wygnanki odnośnie wiat, na jakim 

etapie jest przejęcie? 

 

Wójt Gminy – została sprawa zgłoszona do sądu, byliśmy na rozprawach, byłem ostatnio 

wzywany, sąd wysłuchał moich uwag. Jest postanowienie sądu, odracza bezterminowo, 

występuje do powiatu po dokumenty, żeby potwierdzić to co mówimy, że jest prawdą. Nie wiem 

kiedy to się zakończy czy za miesiąc, czy pół roku. Tam jeszcze powiat żąda dodatkowego 

podziału na pasy drogowe, a to może kosztować 3.000,00 zł - 5.000,00 zł biegły sądowy, 

geodeta.      

 

Radny Mateusz Leszczyński – mieszkańcy nie chcieliby z tego rezygnować. Dostał Pan od 

mieszkańców Wygnanek pismo 27 stycznia, chciałbym się dowiedzieć dlaczego Rada Gminy 

nie dostała tego do wglądu? Chciałbym to pismo odczytać, żeby wszyscy usłyszeli. 

„Mieszkańcy wsi Wygnanki zwracamy się z prośbą o udostępnienie działki nr 17 o pow. 27 

arów położonej we wsi Wygnanki, której władającym jest Gmina Stara Kornica. Wyżej 

wymieniona działka od wielu lat jest nieużytkowana i bardzo zaniedbana, ale wyposażona jest 

w budynek tzw. „wiata z pomieszczeniem gospodarczym”. Wieś Wygnanki nie ma obecnie 

żadnej działki gdzie można byłoby zintegrować i zaktywizować mieszkańców. Mieszkańcy 

wyrażają duże zainteresowanie zagospodarowaniem działki w celach rekreacyjnych tj.: 

urządzenie placu zabaw dla dzieci, montaż siłowni wiejskiej dla młodzieży i dorosłych, 

organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody 

dla mieszkańców na uporządkowanie terenu, tj.: wykarczowanie krzaków, zarośli, wywózkę 

gruntu, odpadów. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie brakującego ogrodzenia od strony 

działki sąsiadującej oraz zamontowanie bramy wjazdowej. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie 

naszego wniosku.” Jest osiemdziesiąt podpisów mieszkańców.   

 

Wójt Gminy – na liście podpisów jest w jakiej sprawie się zwracają? 

 

Radny Mateusz Leszczyński – na liście nie ma. I teraz Pan powie, że nie ma nagłówku i 

podpisy nie są ważne? 

 

Wójt Gminy – odpisałem, że to nie jest wiarygodne. Dzisiaj Panu potwierdzę, że jeszcze nie 

jestem pełnoprawnym właścicielem.  

 

Radny Mateusz Leszczyński – dlaczego Radni nie dostali tych wniosków? Dlaczego 

mieszkańcy na odpowiedź czekali trzy miesiące i jest też ponaglenie, które zostało do Pana 

wysłane i jest odpowiedź. Chciałbym zwrócić się do Rady, żeby ta działka była przejęta na 

mienie gminy i chciałbym złożyć wniosek formalny niech będzie przejęta na mienie gminy, 

żeby gmina władała tą działką, a mieszkańcy mogli ją zagospodarować.   

 

Wójt Gminy – to Państwo będzie decydować, ja poinformuje kiedy będę miał postanowienie 

sądu.  

 

Przewodnicząca Rady – jeżeli będą sprawy sądowe wyjaśnione, to ja myślę  

 

Radny Mateusz Leszczyński – składam formalny wniosek o przegłosowanie. Jeżeli będzie we 

władaniu gminy, żeby ta działka nie była sprzedana tylko oddana do użytku dla mieszkańców.  

 



Wójt Gminy – nie ma podejmowania uchwał czegoś co nie stanowi mienia Gminy. Nie ma 

Państwo prawa dysponować rzeczą, którą Gmina nie jest właścicielem. Radni mają prawo do 

dysponowania nieruchomościami i przegłosować, że tą działkę niech sobie używa, ale nie w 

tym momencie. Jeżeli działka będzie własnością Gminy, to tak jak Pan przystępował do 

przetargu o szkołę, tak tutaj nic się z nią nie stanie, bo ja jej nikomu nie oddam za darmo. 

Jeżeli zechcę przenieść komuś to prywatnie to musi być uchwała, musi być wyszacowanie. 

Jeżeli ona będzie własnością, to ona będzie w Wygnankach mieniem Gminy i ja czy ktoś po 

mnie tego nikt nie sprzeda komu zechce, to musi być zgoda Rady. Robić to wszystko, to nie 

wiem ile to będzie kosztowało dzisiaj, za dwa czy trzy lata, bo nie wiem kiedy będzie przejęcie 

na własność. Może Pan sprawdzić w sądzie, podam Panu rozprawę jaki jest statut tej sprawy. 

Jest w tej chwili zawieszona bez podania terminu następnej rozprawy. 

 

Radny Mateusz Leszczyński – ile by nie kosztowała, jak to będzie 5.000,00 zł to jest żaden 

majątek, żeby działkę dla wsi Wygnanki pozyskać, bo to jest nasza jedyna działka, którą byśmy 

mieli na zagospodarowanie. 

 

Przewodnicząca Rady – jeżeli będzie uregulowana prawnie będziemy do tego podchodzić. 

Informacje, które Państwo dostali do przedstawienia, to informacja dotycząca udzielenia 

dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. Gmina Stara Kornica informuje, że w br. przystąpiła do programu 

„Utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Kornica”. 2 września         

2020 r. Gmina podpisała umowę  dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymując dotację w kwocie 5.588,00 zł na pokrycie 

kosztów utylizacji azbestu w ilości 1180 m² co stanowi 12,98 Mg. 

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła informację Zespołu Konsultacji Społecznych skierowaną 

do Rady Gminy Stara Kornica z dnia 31 sierpnia 2020 r. o stopniu realizacji Indywidualnego 

Planu Konsultacji. 

 

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła odpowiedź Dyrektora Departamentu Gospodarki 

Odpadami Ministerstwa Klimatu na przekazaną uchwałę Nr XXII/145/2019 Rady Gminy Stara 

Kornica z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy dotyczącego 

trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących 

gospodarki odpadami.  

 

Odpowiedź Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady - do Rady Gminy wpłynęło kilkanaście uchwał intencyjnych z różnych 

samorządów, które zostały Państwu przekazane. Dotyczą trudnej sytuacji w gospodarce 

odpadami komunalnymi jak również sytuacji w oświacie. Wpłynęło również podanie Pani 

Eweliny, które zostało odczytane na komisji odnośnie drogi w Kobylanach.  

 



Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo z dnia 29 września 2020 r. sołtysa wsi Wólka 

Nosowska w sprawie zajęcia stanowiska wobec braku działań Wójta w sprawie realizacji 

funduszu sołeckiego na 2020 r.  

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo z dnia 24 września 2020 r. Wójta Gminy skierowane 

do Ministra Edukacji Narodowej. 

 

Pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wójt Gminy – jeżeli chodzi o pismo dotyczące Wólki, był Pan Sołtys powiedziałem że nie 

realizowałem i na razie nie realizuję wydatków sołeckich. Zobaczymy jaka będzie sytuacja po 

wrześniu, październiku, ale to co zgłosiłem Skarbnik już dołożyła z innych paragrafów, trzeba 

zdjąć, ja prosiłam Radnych aby wskazali źródło pokrycia niedoboru w odpadach. Słyszałem 

na Komisji, że dalej odpady to 14,00 zł, to jest drenaż w kieszeni ludzkiej. To jest związane z 

polityką Państwa, tak jak wszyscy mówią potocznie, że najbardziej dochodową dziedziną teraz 

gospodarki jest odbiór śmieci. Jeżeli taka jest sytuacja, to faktycznie ktoś kosztem naszych 

mieszkańców i całej Polski robi ogromne zyski, rozwija się i ma dochody. Będzie spotkanie 15 

i trzeba ustalić stawki na 2021 r. i się pochylić dalej skąd wziąć pieniądze, żeby zachować 

warunki spełnienia ustawy finansów publicznych. Mamy wydatków w funduszu sołeckim 

360.000,00 zł. Zrobię na następną sesję i będziecie Państwo wiedzieli ile na dzień dzisiejszy 

wydano już z funduszu sołeckiego z 360.000,00 zł i zrealizowano. To też są pieniądze dla 

mieszkańców i mieszkańcy z tego korzystają, a to Państwo decydujecie ile mają kosztować 

śmieci  i co w danej wiosce budować. Ja nic nie będę blokował, tylko się zastanówmy w jakim 

kierunku zmierzamy. Za fundusz sołecki dostaliśmy nagrodę w wysokości 40%, dalej piszą że 

już nie ma za każde 100,00 zł wypłacone w ramach funduszu sołeckiego wydane 40 zł 

nagrody. Piszą, że w 2022 r. jeżeli my wydamy z funduszu sołeckiego 1.000,00 zł to wojewoda 

nam zwróci 25%, jeżeli jest to mniejsza jednostka i 22 większa z dopiskiem jaka będzie 

przeznaczona na to pula środków. Jeżeli będzie mniej środków to dalej będą zmniejszać 

dopłatę do funduszu sołeckiego.   

 

Przewodnicząca Rady – podanie zostanie rozpatrzone w ciągu dwóch tygodni, bo będzie teraz 

spotkanie. Jeżeli chodzi o fundusz sołecki to tak jak nadmienił Pan Wójt na chwilę obecną 

fundusz sołecki jest zawieszony, realizacja.  

 

Wójt Gminy – ja mam dokumenty na wszystko, to ja się przygotuje tak jak Panu mówiłem, jest 

18 sołectw, fundusz sołecki jest w kwocie 360.000,00 zł, część wydatków jest w wydatkach 

bieżących, część w inwestycyjnych. Nie wiedziałem, że będzie COVID, że spadną mi dochody. 

Na następną sesję wypiszę w jakiej kwocie, kiedy było zamówienie, kiedy była faktura i 

realizacja.     

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo w sprawie inwentaryzacji indywidualnych źródeł 

ciepła w Gminie Stara Kornica.  

 

Wójt Gminy – sąd pisze, osoba kierująca traktorem nieumyślnie naruszyła zasady 

bezpieczeństwa ruchu lądowego, w ten sposób, że kierując ciągnikiem nie posiadając 

sprawnego oświetlenia tylnego spowodował zbyt późne zauważenie go, co skutkowało 



najechaniem na niego przez kierującego Pana Kazimierza Hawryluka w wyniku czego doszło 

do zderzenia z jadącym z przeciwka volkswagenem. Kierującego traktorem uznaje się za 

winnego dokonania zarzuconego mu czynu. Rozwiewam wszystkie pomówienia, które 

dotyczyły mojej osoby. Sprawa jest już zamknięta, jestem niewinny.   

 

Radny Ignacy Janczuk – chciałbym się odnieść do funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki jest 

to wyodrębniona część pieniędzy na które mają wpływ mieszkańcy i jest w każdym budżecie 

konkretnie wyodrębniony. U nas też było zebranie, mieszkańcy zaplanowali jakieś prace. Pan 

nie ma prawa tego wstrzymywać, bo my prosiliśmy latem, że jest problem że nie możemy tego 

zrealizować i dalej to się ciągnie. Mieszkańcy nas pytają, dlaczego to nie zostało zakupione. 

Nam te urządzenia są potrzebne i nie można się Pana doprosić. Pan pieniądze na fundusz 

sołecki ma zagwarantowane w budżecie gminy. To są odrębnie wydzielone pieniądze na 

realizację. Odciąganie tego w czasie jest błędem. W niektórych miejscowościach realizuje się 

same fundusze, nic więcej. Proszę o reakcję Pani Przewodniczącej i innych Radnych, zróbmy 

z tym porządek. Sołtys nie pracuje dla siebie, sołtys jest niemal urzędnikiem gminy, gdzie 

pracuje na rzecz gminy, chodzi z nakazami, a tutaj Wójt tak jakby chce oczernić sołtysa robi 

takie rzeczy. Niedługo dojdzie do tego, że w tych miejscowościach nie będzie sołtysów.  

 

Radny Dariusz Stepczuk – mam pytanie odnośnie drogi biegnącej do firmy OMYA, czy ta firma 

nie mogłaby finansowo wesprzeć gminy?  

 

Wójt Gminy – na razie chcę zabezpieczyć i uzyskać stosowne pozwolenia, zgody tak żeby 

można ją było wybudować. Jeżeli będą przygotowane dokumenty, projekt, uzgodnienia, jak 

się rozliczamy, jak mamy ją budować to wystąpię do firmy, która płaci rzetelnie podatki bardzo 

duże, które nie powstałaby gdyby nie mój cel, który sobie postawiłem. Zwrócę się i gwarantuję, 

że będą partycypować.  

 

Radny Mateusz Leszczyński – odnośnie odpadów, chciałbym żeby na następną sesję było 

przygotowane jak inne gminy płacą za śmieci, kto odbiera, w jaki sposób, żebyśmy mieli jasny 

obraz sytuacji kto ile płaci.    

 

Przewodnicząca Rady – informacje będą przygotowane na komisję, która będzie.  

 

Wójt Gminy – rozmawiam z wszystkimi wójtami, 90% samorządów mają przetargi zamknięte i 

te stawki które podawałem w pierwszym kwartale do dzisiaj obowiązują. Poczynię takie 

starania, upoważnię pracownika żeby sprawdził czy na dzień dzisiejszy się nie zmieniły.  

 

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – mówi Pan o drodze do OMYA, a czy zastanowił się 

Pan kiedyś, to są dwa przedsiębiorstwa transportowe i ta droga za pięć lat do gminy już nie 

będzie funkcjonowała, dlaczego Pan nie myśli o drodze do cmentarza, żeby odciążyć centrum 

Kornicy.   

 

Wójt Gminy – zgłaszałem w projekcie transgranicznym, został odrzucony na kulturę, na 

zespoły ludowe, na autobusy. W transgranicznym infrastruktura, żebyśmy zgłosili drogę od 

cmentarza do Flisa.  

 

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – Pan się powinien cieszyć, że my sołtysi za darmo, w 

czynie społecznym robimy to. Ja jestem sołtysem 25 lat, Kornica to nie jest tylko Kornica wieś, 



to jest Gmina Kornica i wszyscy jesteśmy równi.  Pan powinien ludziom służyć, a nie sołtysowi. 

Na Starej Kornicy od miesiąca leżą gałęzie, nie wiem czy to sołtys, czy radny ze Starej Kornicy 

powinien to zgłosić, żeby to zostało usunięte z poboczy.   

 

Wójt Gminy – osobiście zajadę do Dyrektora Wawryniuka jako właściciela drogi, żeby 

uporządkował.  

 

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – mówiłem w kwietniu o garażu i teraz mam odwołać? 

 

Wójt Gminy – jeżeli jest wysłane zamówienie, to proszę przynieść rachunek ja zapłacę.   

 

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – Pan pokazał zdjęcia zarośniętego placu, a kto 

wstrzymał fundusz? 

 

Wójt Gminy – jest podpisana umowa z funduszu sołeckiego na koszenie, sprzątnie, 

nasadzenie. Jeżeli ma to być firma zewnętrzna, ja nie mam nic przeciwko temu.   

 

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – to po co Pan te zdjęcia robił i pokazywał w szkole?  

 

Wójt Gminy – bo jest sołectwo, zobaczy Pan w Dubiczach, w Wyrzykach. Wydrukowana 

została ulotka, mamy Punkt Selektywnej Zbiórki i są napisane godziny otwarcia, ale godziny 

otwarcia wtedy, kiedy już tam będzie pracownik i będzie przyjęty regulamin. Regulamin został 

dzisiaj przyjęty, dopiero będzie można tam uruchomić. Ze względu na to, że tamten obiekt 

jeszcze nie jest rozliczony, będę go rozliczał. Firma weszła, robi kolektory słoneczne, 

fotowiltaikę. Wynająłem firmę, żeby zrobiła sprawnie, szybko do końca listopada i proszę 

mieszkańców o cierpliwość. Od 1 grudnia jak firma już rozliczy, wykona 100% inwestycji w 

Gminie, to będzie tam pracownik. Musiałem taką informację przygotować, bo jest kosztem 

kwalifikowanym do rozliczenia. 

 

Przewodnicząca Rady – ta ulotka dezorientuje naszych mieszkańców, bo każdy myślał 

dostając tą ulotkę, że punkt jest otwarty. Też byłam pytana czy ten punkt jest otwarty. W 

związku z tym sprostujemy tą informację, będzie umieszczona na stronie i przedstawiona 

Państwu, że Punkt Selektywny dopiero będzie otwarty.  

 

Prezes Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk – w kilku sprawach 

przyjechałem, ale zacznę od bieżącej co była poruszana. Strona internetowa Gminy jest 

bardzo uboga, mogłoby być więcej informacji, można byłoby sugerować się innymi gminami. 

Odnośnie funduszy sołeckich, Panie Wójcie, żeby Pan potrafił z ludźmi rozmawiać,                          

i wytłumaczył sołtysowi naszemu, Panie Sołtysie niech się Pan jeszcze wstrzyma miesiąc, 

może coś będzie inaczej, załatwimy sprawę, bo ja muszę zobaczyć jak będzie ze światłem, ze 

śmieciami. Panie Wójcie, Pan jest agresywny w rozmowie, do Pana nie można podejść, bo 

Pan krzyczy, Pan lekceważy to pismo. Pani Przewodnicząca, pismo które Pani dostała na 

swoje biurko jest napisane wyraźnie Wójt ma lekceważący stosunek do sołtysa, a tym samym    

ma Pan lekceważący stosunek do wszystkich mieszkańców naszej wsi, bo sołtys jest 

przedstawicielem wszystkich mieszkańców naszej wsi, a przynajmniej tych którzy go wybrali.   

Chce Pan dzielić społeczeństwo, tak jak Pan chce dzielić radnych. Mówi Pan, że rozmawia 

Pan z mieszkańcami, albo jak się do Pana dzwoni, albo się spotyka i rozmawia się na jakiś 

temat, mówi Pan że był przedstawiciel wsi, ale nie sołtys, nie radny, nie prezes, bo ja tylko 



reprezentuje członków stowarzyszenia, ale jestem w radzie sołeckiej więc też w pewnym 

sensie reprezentuje mieszkańców wsi. Mówi Pan, że żaden z nas trzech nie był u Pana, a 

mówi Pan że był reprezentant wsi, kto u Pana bywa i określa się reprezentantem wsi i mówi, 

że to jest nie tak, tamto jest nie tak. Niech Pan powie kto do Pana przychodzi  i kto takie rzeczy 

opowiada. Ten fundusz sołecki ma Pan obowiązek zrealizować, jeżeli Pan go nie zrealizuje do 

końca roku dostanie Pan na swoje biurko skargę na bezczynność Urzędu. Chce się zwrócić 

do Radnych, pamiętacie sesję na początku lipca, zobowiązaliście wszyscy Pana Wójta do 

natychmiastowego wznowienia funduszu sołeckiego. Wiedziecie Państwo gdzie Wójt ma 

wasze zobowiązanie?  Widzicie gdzie ma Wasze słowa, nie reaguje na Wasze prośby. Ja 

myślę, że wszyscy służycie mieszkańcom naszej Gminy. Z tą myślą podjęliście takie 

zobowiązanie, z tą myślą że wy decydujecie, żeby Wójt wykonał fundusz sołecki. Żadnej 

reakcji do tej pory jeżeli chodzi o miejscowość Wólka Nosowska. Nie wiem jak jest w 

pozostałych miejscowościach, czy cokolwiek ruszyło się od początku lipca. Pan sołtys ma 

dosyć takiej sytuacji, kiedy jest lekceważony, dyskryminowany. Jeżeli chodzi o śmieci Panie 

Wójcie, chciałbym żeby Pan mi na nie odpowiedział, co to są za śmieci w Wólce Nosowskiej, 

które zalegają na działce Gminy za remizą. 

 

Wójt Gminy – na następną sesję zbiorę komplet dokumentów z tym związanych i przedstawię 

co to są za śmieci, jakie były działania podjęte przez Wójta w tym temacie.   

 

Prezes Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk – to Pan nic nie wie na temat 

tych śmieci?  

 

Wójt Gminy – pozwoli Pan, że ja będę mówił na bazie dokumentów i stanu faktycznego jaki 

był z tym związany.  

 

Prezes Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk – w takim razie ja, myślę że w 

imieniu radnego i sołtysa proszę o natychmiastowe usunięcie tych śmieci z tej działki, bo to 

nie jest PSZOK, bo PSZOK Pan wybudował w Kornicy. Tam zalegają stosy folii, nie wiem po 

czym to jest folia, ale sięga już dachu budynku. Jeżeli chodzi o śmieci, Państwo Radni 

rozmawialiście dzisiaj o śmieciach, o kosztach. Tutaj jest bardzo dobre rozwiązanie w gazecie, 

proszę Państwa nie macie żadnego programu wsparcia osób, rodzin wielodzietnych, czy 

gospodarstw wieloosobowych. Dopiero powyżej piątej osoby, szósta osoba płaci mniej za 

śmieci. Jest rodzina pięcioosobowa, gdzie pracuje tylko ojciec, nie za wiele zarabia  i wszyscy 

muszą płacić tą samą stawkę 210,00 zł czy 215,00 zł kwartalnie. Gdzie jest program, który by 

wspierał tą rodzinę? Tu jest dobre rozwiązanie, 20 zł za pierwszą osobę, 18 zł za drugą osobę 

i tak sukcesywnie. Może warto przy uchwale, którą będziecie podejmować, ta uchwała została 

odrzucona do dalszej pracy, więc może warto o tym porozmawiać. Czy taki problem dla rodzin 

nie jest warty rozważenia. Do Pana Radnego z Wyganek chciałbym się zwrócić, Panie Radny 

macie działkę o której Pan wspominał, może warto założyć stowarzyszenie, my Wam chętnie 

pomożemy, wtedy będziecie mieli większą siłę przebicia w pozyskiwaniu działek do 

użytkowania. Chciałbym dodatkowo, Pan Wójt mówi że tak dbają o teren, nie wspomniał Pan 

że my dbamy też o teren, o naszą świetlicę, zdezelowaną kosiarką, której nie chce Pan nam 

kupić nowej. Powiedział Pan że nie kupi Pan kosiarki, bo kosiarka w Wólce jest niepotrzebna. 

To nie Pan będzie decydował o funduszu sołeckim co jest nam potrzebne, tylko mieszkańcy. 

Proszę o jak najszybsze kupienie tej kosiarki. Na terenie świetlicy znajdują się stare drzewa, 

których połowa konarów jest uschnięta, niebezpiecznie spadają na osoby które tam się 

znajdują, może dojść do wypadku. Proszę o usunięcie zeschłych konarów albo o usunięcie 



tych drzew, które prawdopodobnie w najbliższym czasie uschnął. Te drzewa stwarzają 

zagrożenie dla dzieci, tam jest plac zabaw. Drzewa przy drodze wojewódzkiej, przy chodniku 

też są zeschnięte konary, są nisko nad jezdnią. Jako mieszkańcy pisaliśmy do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, ale oni na nasze pisma nie reagują, może Pan Wójt jako przedstawiciel całej 

Gminy, mający wpływ na pewne rzeczy mógłby się zwrócić do nich o usunięcie tych konarów. 

 

Wójt Gminy – Pan powiedział, że wie od mieszkańców że od lipca, czy czerwca nie jest 

realizowany, z tą opcją którą mówię, nie wiem jakie będę miał finanse żeby obsłużyć wszystkie 

zobowiązania, które gmina ma i zwróciłem się do Pana, że nie kupię, tylko zapytałem czy nie 

można w okresie przejściowym pójść z hydroforni wziąć kosiarkę, z oczyszczalni czy ze szkoły, 

bo mamy kosiarki. Ja wiem, że one są potrzebne, każdy sołtys chciałby mieć koło siebie. Jeżeli 

chodzi o śmieci, podjąłem interwencję, oparło się o policję, podam szczegółowe informacje 

jakie działania w tym zakresie podjąłem, mam na to wszystko dowody, dokumenty. Proszę nie 

mówić, że ja w tym zakresie nic nie robię.  

 

Prezes Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk – ja powiedziałem, że proszę 

usunąć, skoro Pan już podjął działania 

 

Wójt Gminy – że one leżą od jakiegoś czasu, trzeba było przyjść powiedzieć wcześniej, że one 

leżą. Myślałem, że one leżą na prywatnej działce okazuje się że nie. Oczywiście źle że wójt 

nie pojechał, nie zobaczył, nie wziął geodety i nie sprawdził. Stowarzyszenie ma prawo działać, 

będzie miało zgodę Rady, każde stowarzyszenie w każdym sołectwie może pracować tak 

prawo i ustawa pozwala. Stare drzewa, proszę napisać do mnie wniosek, czy mieszkańcy, ja 

wystąpię do określonej instytucji. Pojedzie człowiek i sprawdzi które to drzewa, trzeba je 

zaznaczyć, zrobić zdjęcia i wysłać zdjęcie. Wezmę mapkę, bo to jest teren gminy i wystąpię, 

bo ja tej decyzji nie podejmę. Jeżeli drzewa rosną na gruntach gminnych  ja nie mogę ich sam 

wyciąć bez decyzji, jak Państwu mówię, że możecie Państwo wyciąć drzewo na swojej działce 

i nie trzeba zgody wójta. Konary przy drodze 698, zwrócę się do właściciela drogi i zgłoszę ten 

problem. Podnosi Pan sprawy publiczne, jestem gospodarzem, dużo zrobiłem, nawet te drogi 

i oświetlenie to dzięki wójtowi. Oczywiście, że zwrócę, a czy oni to wykonają to nie wiem. Jeżeli 

robią pielęgnację, to będą robić, może za późno Pan mówi, bo gdyby Pan powiedział na 

wiosnę to bym wysłał dokument tak jak wysyłam w każdej sprawie i jak planowali, bo chodzili 

i podcinali drzewa w pasie drogi wojewódzkiej to pewnie też by tą czynność zrobili. W tym roku 

nie gwarantuję Panu, że przyjdą i na moje polecenie to zrobią.  

 

Prezes Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska Andrzej Hordejuk – ja wiem, że Pan nie może 

sam wyciąć tych drzew na terenie świetlicy, mało tego wymagana jest zgoda konserwatora, 

bo to jest zabytek. Ja tylko zgłaszam, że jest taka potrzeba. Ja myślę, że pismo nie jest w tym 

momencie potrzebne, ja zgłaszam taką potrzebę, jest to w protokole, można to zlecić 

odpowiednim pracownikom.    

 

Wójt Gminy – chciałbym, żeby było napisane bo się boję, że jak ja to wytnę to później będzie 

powiedziane, że ja tego nie kazałem.  

 

Sołtys wsi Kornica Kolonia Stanisław Latek – wrócę do opłaty za odpady. Znam przykład jak 

łatwo się wyłączyć z opłaty za odpady. Jest w rodzinie sześć osób, ale przyszedł Pan złożył 

oświadczenie i płacą za dwie osoby. Dwadzieścia osób w mojej miejscowości nie płaci za 

odpady. To nie sztuka podnosić dla uczciwych, tylko trzeba uszczelnić ten system.  



 

Wójt Gminy – ta sprawa będzie dalej procedowana. 

 

Sołtys wsi Kornica Kolonia Stanisław Latek – była już rata podatku i ludzie nie płacili. 

 

Wójt Gminy – powiedziałem na Komisji, że z bólem przekazujemy że Skarbnik tą informację, 

że ta składka, która jest w rzeczywistości do tych kosztów, które są na rynku to nie wystarcza. 

Czym większa będzie stawka tym więcej ludzi nie będzie płacić, a ja nie mam instrumentu, 

żeby to egzekwować.   

 

Przewodnicząca Rady – chodzi o zmieszane. 

 

Wójt Gminy – osoba, która się przemieszcza ma prawo zgłosić do deklaracji korektę. Osoba, 

która wraca, bo kiedyś wyjechała to ma zgodnie z ustawą w ciągu 14 dni przyjść do Gminy i 

złożyć deklarację.  

 

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – mówi Pan o niedopięciu budżetu, a ile działek na 

terenie Starej Kornicy  jest gminnych? 

 

Wójt Gminy – jest jedna działka rolna o powierzchni 3 ha.     

 

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – ile korzyści ma z tego Gmina? 

 

Wójt Gminy – nie czerpie bieżących dochodów.  

 

Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – warto byłoby się zastanowić, odrolnić tą działkę i 

sprzedać. Ludzie by to kupili i Gmina miałaby ogromne pieniądze.  

 

Wójt Gminy – są to działki rolne, czy nieruchomości w większości wynajęte, wydzierżawione. 

Płacą podatek i opłatę dzierżawną. Widzę na terenie Gminy, że dużo osób dzieli działki  i dużo 

osób poszukuje. W ramach projektu OZE robię fotowoltaikę na budynku szkoły, ośrodku 

zdrowia, w szkole w Kobylanach, w Szpakach i hydroforni na Nowej Kornicy. Będę miał efekty, 

w tym działaniu też muszę mieć pieniądze.      

 

Punkt 13.  Zamknięcie obrad sesji  

 

Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 18:45 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura 

zamknęła XXX sesję Rady Gminy Stara Kornica. 

 

 

Protokołowała        Przewodniczyła 

 

Marzena Gromysz            Zofia Szpura 

 

 


