PROTOKÓŁ Nr XXXI/2020
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Stara Kornica
odbytej w dniu 30 października 2020 r.
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:
Data rozpoczęcia:

30.10.2020 r.

Godzina rozpoczęcia:

15:00

Godzina zakończenia:

17:15

Miejsce:

sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica

Przewodniczący obrad:

Zofia Szpura - Przewodnicząca Rady Gminy Stara
Kornica

Liczba Radnych:

15

Liczba obecnych Radnych:

12

Nieobecni Radni:

Tadeusz Ilczuk
Ignacy Janczuk
Mateusz Leszczyński

Ponadto w sesji udział wzięli:

Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica
Małgorzata Patralska – Skarbnik Gminy
sołtysi

Punkt 1. Otwarcie sesji
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura – otwieram XXXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy
Stara Kornica w dniu 30 października 2020 r. Witam bardzo serdecznie przybyłych radnych,
Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka, Panią Skarbnik Małgorzatę Patralską oraz sołtysów.
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,

3.
4.
5.

6.

2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z XXX sesji.
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stara Kornica w roku szkolnym
2019/2020.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty,
2) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stara
Kornica,
3) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara
Kornica,
4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020-2036,
5) zmian w budżecie gminy na rok 2020.
Zamknięcie obrad sesji.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada
w obecności 12 radnych biorących udział w głosowaniu: 12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”, zaakceptowała porządek obrad.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
3) przyjęcie protokołu z XXX sesji
Przewodnicząca Rady – kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji?
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada
w obecności 12 radnych biorących udział w głosowaniu 12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stara Kornica w roku
szkolnym 2019/2020.
Przewodnicząca Rady – wszyscy Radni otrzymali powyższe materiały.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stara Kornica w roku szkolnym
2019/2020 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty

Przewodnicząca Rady – nadmienię, że wszystkie uchwały które dzisiaj podejmujemy były
przegłosowane na Komisji. Wszyscy Radni, którzy byli na poprzedniej Komisji i dosyć długo
debatowaliśmy nad tym. Żałuję, że tak mało Radnych było i rozumiem też Państwa obawy, ale
pewnych spraw nie możemy odwlekać i mam nadzieje, że następnym razem będzie to inaczej
wyglądało.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30
października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – ja mam tylko jedną uwagę ponieważ na początku sesji pytam się czy
mają Państwo jakieś zmiany co do organizacji naszego spotkania, które mają Państwo podane
w porządku obrad i za każdym razem jak przychodzi do głosowania uchwały są pytania. Te
pytania my rozwiązujemy na Komisjach i ponowne rozstrzyganie tych pytań jest trudne i
żmudne i przeciąga nasze spotkanie. Dlatego bardzo proszę wszystkie pytania zadawać na
Komisji. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania bardzo proszę o zgłaszanie tego wcześniej.
Radny Piotr Kiryluk – chcę zapytać dlaczego są wykluczone rodziny
Przewodnicząca Rady – na komisji, która była bardzo długo zastanawialiśmy się w jaki sposób
podjąć uchwałę, żeby nie zwiększyć budżetu niektórych osób, bo są takie osoby które
samotnie mieszkają i mają tych śmieci mało, a są takie domy w których mieszka pięć, osiem
osób i tych śmieci jest o wiele więcej i my za każdym razem dając im ulgi, to każdy dokłada
się do tych rodzin. Podjęliśmy taką decyzję, że w tym rok nie będzie ulgi dla rodzin
wielodzietnych. Będziemy sprawdzać czy faktycznie w danym domu mieszka ta ilość osób,
która jest podana oraz czy te osoby będą miały kompostownik i będą te śmieci w sposób
selektywny oddawały. Jeżeli będzie taka sytuacja, że ktoś podpisze deklarację, że będzie
kompostownik, a będzie oddawała śmieci bio, to nie będą te śmieci odbierane. Tak samo jest
z popiołem, jeżeli będzie taka sytuacja, że będą chciały oddać ten popiół będzie możliwość
oddania go na PSZOK.
Wójt Gminy – są takie przypadki, że jest duża rodzina, ale ta rodzina mieszka w oddzielnych
domach. Wynika to z tego, że ktoś ma na sobie dwa domy i zamieszkuje w dwóch różnych
domach. Rozważaliśmy, żeby było to tak jak jest składana deklaracja numer domu, tak samo
i duża rodzina. Doszłyśmy do wniosku, że na razie w tym roku zawieszamy, a co będzie dalej
to zobaczymy, czy taką formę pomocy można wprowadzić czy inną.
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 12 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
8 głosów „za”, 3 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę 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.
2)

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stara
Kornica

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30
października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 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 12 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Rady Gminy Stara Kornica w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Stara Kornica.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
3)

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara
Kornica

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30
października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Stara Kornica.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – Państwowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował zmiany do
powyższego Regulaminu. Przejdziemy do przegłosowania uchwały.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada
w obecności 12 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Rady Gminy Stara Kornica w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Stara Kornica.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
4)

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 20202036

Przewodnicząca Rady – zanim przejdziemy do przegłosowania kolejnych uchwał poprosimy
Panią Skarbnik o wyjaśnienie.

Skarbnik Gminy odczytała wyjaśnienia do uchwały Rady Gminy Stara Kornica w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Wyjaśnienia do uchwały Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej stanowią załącznik do protokołu.
Skarbnik Gminy odczytała uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Stara Kornica w sprawie
zmian w planie budżetu gminy na 2020 r.
Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w planie budżetu gminy
na 2020 r. stanowi załącznik do protokołu.
Sołtys wsi Wólka Nosowska Arkadiusz Romaniuk – w Kobylanach został piec zakupiony, kto
tam z nauczycieli mieszka w tym budynku?
Wójt Gminy – piec został zakupiony do Domu Nauczyciela, który jest majątkiem gminy.
Zamieszkują tam cztery rodziny, pod jednym z tych mieszkań piec się zużył, miałem telefon
dwa dni temu, był ekspert który oceniał ten piec, który jest z 2005 r. Na dzień dzisiejszy Gmina
utrzymuje te nieruchomości jeżeli chodzi o wydatki majątkowe. Wszystkie bieżące naprawy są
we własnym zakresie użytkownika. Oszacowałem, że taki piec będzie kosztował 10.000,00 zł
– 15.000,00 zł. Musi to być piec piątej klasy, który spełnia normy. Ten Dom Nauczyciela w
Kobylanach to są wszystkie mieszkania na majątku Gminy. Kiedyś Ci Państwo mówili o
wykupieniu tego, to tematu nie podjąłem. Jeden segment jest zajmowany przez dwie rodziny i
mają jeden piec, środkowy segment zajmowany jest przez jedną rodzinę, trzeci segment też
jest zajmowany przez jedną rodzinę. W Wólce był złożony wniosek na 1 km, brakuje 400,
podjąłem decyzję, żeby skończyć to zadanie. Zrobimy drogę od Konstantynowa do Wólki na
całym odcinku. Tablice informacyjne, które wprowadziliśmy będą postawione koło PKS-u,
jedna będzie do naklejania reklam. Wydałem ponad 4.000,00 zł na wymianę szyb na
przystanku, które były pomazane przez kandydatów na wybory, zwracałem się z prośbą o
oczyszczenie tego, ale nie było odzewu. Po niedzieli złożę projekt na zabytki w Kobylanach,
gdzie w planie będzie wykonanie całego ogrodzenia, boiska i alejek z ławkami. Są to środki
zewnętrzne z dofinansowaniem 80%. Mam podpisaną umowę na szkołę gdzie muszę wydać
1.5000.000,00 zł. Jest program na to samo działanie, gdzie w ramach dotacji można uzyskać
80 %. Będziemy podchodzić do tego działania na taki sam zakres, na takie same prace które
były przewidziane w 2016 r. Sytuacja finansowa nie jest dobra, mam w tej chwili na koncie
chyba 800.000,00 zł. 100% akcyzy dzisiaj z gminy wyszło do każdego mieszkańca. Słyszę, że
gmina ma pieniądze i nie płaci, to widomo z jakiego źródła to idzie i kto takie informacje
rozsiewa. Pieniądze na akcyzę przyszły w tamtym tygodniu, Pani Skarbnik musi jeszcze te
pieniądze ułożyć w Zarządzeniach, wpisać do budżetu, wysłać do RIO informację, dopiero
możemy wpisać to do dokumentów finansowych i dopiero można taki przelew podpisać.
Podjąłem decyzję o kontynuowaniu funduszu sołeckiego, z pracownikiem rozmawiałem, kto
dzwonił to już wie, realizujemy fundusz sołecki do końca grudnia w tych zadaniach które macie.
Kończy się realizacja kolektorów słonecznych i fotowoltaiki. Są osoby, które w trakcie
zrezygnowały, rozmawiałem z wykonawcą w ciągu tygodnia skończą wszystkie instalacje. Za
tydzień, dwa występuję o rozliczenie, protokoły końcowe zadania i mamy za inwestycję
zapłacić 7.000.000,00 zł. Ja te pieniądze będę miał, odpowiednie ruchy podejmę, wykonawcy
zapłacę i rozliczę w terminie. Przyszedł wniosek, dwie uwagi do poprawienia na drogę w
Wólce, Koszelówce, w poniedziałek będę musiał jechać do Warszawy i zawieść osobiście, bo

dali siedem dni na złożenie poprawek, to są mało istotne uwagi. Złożyłem wniosek do
Funduszu Dróg Samorządowych w tym roku. Jest już ocena wstępna, są drobne, małe uwagi.
Sytuacja jeżeli chodzi o COVID w naszej Gminie uspokoiła się, mamy wyhamowane wyniki
dodatnie, ilość osób w kwarantannie się zmniejsza. Gmina pracuje poprzez kontakt
pojedynczy lub zdalny, szkoły parują normalnie, klasy przedszkolne i 1- 3 uczą się na miejscu,
klasy 4-8 pracują zdalnie, szkoła przygotowana jest i te zajęcia się odbywają.
Przewodnicząca Rady – poproszę o przerwę.
PRZERWA
PO PRZERWIE
Przewodnicząca Rady – wznawiamy obrady nadzwyczajnej sesji. Przejdziemy do
przegłosowania uchwał.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Gminy Stara Kornica z dnia
30 października 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 12 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
12 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.
5)

zmian w budżecie gminy na rok 2020

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30
października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada
w obecności 12 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – do Rady wpłynęły jeszcze pisma, które przedstawię pokrótce i
zostaną one przekazane na Komisję. Jest to pismo w sprawie zajęcia stanowiska wobec braku
działań Wójta w sprawie realizacji funduszu sołeckiego na 2020 r. w Wólce Nosowskiej.

Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – kolejne pismo wpłynęło od Pani Ewy, która apeluje o dołączenie się
do strajku.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – kolejne pismo jest to odpowiedź Pana Ministra na pismo Pana Wójta
w związku z sytuacją w edukacji w naszej Gminie.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Łosickiego w sprawie
przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty jak również w sprawie podziału naszego
województwa.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – pismo Pana Arkadiusza, który wnioskuje o wynajem lokalu
użytkowego.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – te wszystkie pisma zostaną Państwu przekazane i na Komisji
zostanie udzielona odpowiedź.
Punkt 6. Zamknięcie obrad sesji
Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 17:15 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura
zamknęła XXXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Stara Kornica.
Protokołowała
Marzena Gromysz

Przewodniczyła
Zofia Szpura

