Raport o stanie
Gminy Stara Kornica

za 2021 rok

Drodzy mieszkańcy,
Raport o Stanie Gminy, to czwarty taki dokument opracowany zgodnie z wprowadzoną,
przed trzema laty, nowelizacją Ustawy o samorządzie gminnym. Celem przygotowania
niniejszego Raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną
Gminy Stara Kornica. Zgromadzone zostały dane o wszystkich aspektach funkcjonowania
Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
Raport przedstawia aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Gminy w poszczególnych
dziedzinach jej funkcjonowania. Pozwoli on wskazać jakie wyzwania jeszcze przed nią stoją.
Głównym celem opracowania, jest obiektywna prezentacja informacji, faktów oraz danych,
w tym danych statystycznych oraz innych, pozyskanych i opracowanych na potrzeby tego
dokumentu.
Dokument ten, to także zapis szczególnego okresu dla samorządu, okresu pracy w dobie
wielkiej niepewności. To na początku ubiegłego roku wszyscy stanęliśmy w obliczu pandemii
Covid - 19. Pomimo reżimu sanitarnego i nałożonych obostrzeń pracowaliśmy realizując
przyjęte plany i strategie dopasowując się jednocześnie do nowych wyzwań narzuconych
nam w dobie pandemii.
Pragnę jednocześnie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad
Raportem, ich wiedza, doświadczenia oraz umiejętności wykorzystane zostały przy
opracowaniu tego obszernego dokumentu.
Wójt Gminy Stara Kornica
/-/Kazimierz Hawryluk
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1. Charakterystyka gminy
1.1. Położenie i podstawowe parametry
Województwo: mazowieckie
Powiat: Łosicki
Sąsiednie gminy: Łosice, Platerów, Sarnaki, Konstantynów, Leśna Podlaska, Huszlew.
Typ: gmina wiejska
Sołectwa (18): Czeberaki, Dubicze, Zalesie, Kazimierzów, Kiełbaski, Kobylany, Koszelówka,
Kornica-Kolonia, Nowa Kornica, Stara Kornica, Popławy, Rudka, Nowe Szpaki, Stare Szpaki,
Szpaki-Kolonia, Wygnanki, Wyrzyki, Walim, Walimek, Wólka Nosowska
Powierzchnia: 11 884 ha
Liczba ludności: 4 657
Rysunek 1 Lokalizacja gminy na tle powiatu łosickiego
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1.2. Władze Gminy
Wójt Gminy Stara Kornica wykonuje on swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy i jest
zwierzchnikiem wszystkich pracowników Urzędu. Organem stanowiącym i kontrolnym jest
Rada Gminy Stara Kornica, a organem wykonawczym jest Wójt, który kieruje bieżącymi
sprawami oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Wójt Gminy Stara Kornica:

- Kazimierz Hawryluk

Skarbnik Gminy Stara Kornica:

- Małgorzata Patralska

W 2021 r. Rada Gminy Stara Kornica obradowała ogólnie na 11 sesjach. Podczas sesji Rada
Gminy podjęła 58 uchwał.
Zdjęcie 1 Radni Gminy Stara Kornica

Przewodnicząca Rady Gminy Stara Kornica -

- Zofia Szpura

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stara Kornica

- Dariusz Stepczuk

Pozostali Radni Gminy Stara Kornica to:
Eugeniusz Brzezicki, Maciej Chraszcz, Krzysztof Gawłowski, Maciej Golwiej, Tadeusz Ilczuk,
Ignacy Janczuk, Mateusz Jóźwiuk, Piotr Kiryluk, Jacek Kulesza, Mateusz Leszczyński, Stanisław
Maciejuk, Marek Michaluk, Piotr Pieczyński
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Jednostki organizacyjne Gminy Stara Kornica
➢

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

➢

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kobylanach

➢

Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach

➢

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej
Kornicy:
❖

Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy,

❖

Samorządowe Przedszkole w Starej Kornicy,

1.3. Dane demograficzne
Liczba stałych mieszkańców Gminy Stara Kornica zmniejszyła się w okresie od początku do
końca 2021 roku o 60 osób. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. gminę zamieszkiwało 4657
osób, w tym 2298 kobiet i 2359 mężczyzn.
W poszczególnych kwartałach Gminę Stara Kornica zamieszkiwało:
•

na dzień 31.03.2021 r. – 4696 osób

•

na dzień 30.06.2021 r. – 4686 osób

•

na dzień 30.09.2021 r. – 4669 osób

•

na dzień 31.12.2021 r. – 4657osób

Poniżej przedstawiono wykresy z danymi dotyczącymi liczby ludności z podziałem na grupy
wiekowe: mężczyźni (0-17 lat, 18-64 lat, 65 lat i więcej) oraz kobiety (0-17 lat, 18-59 lat, 60
lat i więcej).
Dane przedstawiają stan na dzień 31.12.2021 r.
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Wykres 1 Struktura wiekowa mężczyzn

Struktura wiekowa mężczyzn
(2359 osób)
355
15%

449
19%
0-17 lat
18-64 lat
65 lat i więcej

1555
66%

Wykres 2 Struktura wiekowa kobiet

Struktura wiekowa kobiet
(2298 osób)

430
19%

626
27%

0-17 lat
18-59 lat
60 lat i więcej

1242
54%

W strukturze mieszkańców Gminy Stara Kornica dostrzegalna jest przewaga mężczyzn nad
kobietami.
Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach została zaprezentowana w formie tabeli.
Dane przedstawiają stan na 31.12.2021 r.
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Liczba mieszkańców Gminy Stara Kornica z podziałem na poszczególne
miejscowości
Tabela 1 Liczba mieszkańców Gminy Stara Kornica z podziałem na miejscowości

Nazwa miejscowości
CZEBERAKI
DUBICZE
KAZIMIERZÓW
KIEŁBASKI
KOBYLANY
KORNICA-KOLONIA
KOSZELÓWKA
NOWA KORNICA
NOWE SZPAKI
POPŁAWY
RUDKA
STARA KORNICA
STARE SZPAKI
SZPAKI-KOLONIA
WALIM
WALIMEK
WÓLKA NOSOWSKA
WYGNANKI
WYRZYKI
ZALESIE

Liczba mieszkańców
118
82
141
80
386
127
238
494
363
92
251
969
261
125
154
39
373
173
150
41

Liczba ludności w Gminie Stara Kornica w poprzednich latach
Tabela 2 Liczba ludności w Gminie Stara Kornica w poprzednich latach

Liczba ludności 2018
(według stanu na
4839
koniec danego roku)

2019
4792

2020
4718

2021
4657

Z analizy danych przedstawionych w tabeli powyżej w Gminie Stara Kornica na przestrzeni
ostatnich lat liczba stałych mieszkańców gminy systematycznie maleje.
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Przyrost naturalny w poprzednich latach
Tabela 3 Przyrost naturalny w poprzednich latach

Urodzenia i zgony
według stanu na
koniec danego roku

2018

2019

2020

2021

Urodzenia

50

57

46

42

Zgony

71

69

86

74

Przedstawione dane wskazują, że przyrost naturalny ludności jest ujemny.
W 2021 roku liczba zameldowań na pobyt stały wynosiła 111, a liczba wymeldowań z pobytu
stałego wynosiła 172 (dane uwzględniają również zmiany adresu na terenie gminy).
Wpływ na liczbę ludności w Gminie Stara Kornica ma przyrost naturalny i saldo migracji.
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2. Finanse Gminy
Podstawą gospodarki finansowej Gminy Stara Kornica w 2021 roku był budżet ustalony
Uchwałą nr XXXIII/209/2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 grudnia 2020 roku w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Kornica na 2021 rok.
W ciągu roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Stara Kornica oraz w ramach udzielonych
upoważnień Zarządzeniami Wójta Gminy Stara Kornica.
Plan i wykonanie budżetu Gminy Stara Kornica według stanu na 31 grudnia 2021 roku
przedstawia tabela:
Tabela 4 Podstawowe wielkości dotyczące budżetu Gminy Stara Kornica

Wyszczególnienie

Plan (po
zmianach)
28 088 856,84

Wykonanie

Realizacja w %

27 902 096,34

99,34

25 467 108,42
1 350 000,00

26 567 651,59
1 370 289,53

104,32
101,50

dochody z tytułu udziałów
w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
(PIT i CIT)

2 409 957,00

2 648 924,90

109,92

Subwencje
Dochody majątkowe, w
tym:
dochody ze sprzedaży
majątku

8 853 317,00
2 621 748,42

8 853 317,00
1 334 444,75

100,00
50,90

150 000,00

0,00

0,00

WYDATKI OGÓŁEM, w
tym:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
WYNIK BUDŻETU
(nadwyżka+, deficyt-)

28 868 368,79

22 897 149,07

79,32

24 719 960,24
4 148 408,55
-779 511,95

21 599 113,44
1 298 035,63
5 004 947,27

87,38
31,29
X

NADWYZKA OPERACYJNA
Różnica między dochodami
bieżącymi, a wydatkami
bieżącymi

747 148,18

4 968 538,15

665,00

PRZYCHODY OGÓŁEM, w
tym:

2 074 802,95

1 997 463,58

96,27

Kredyty
Pożyczki

1 050 000,00
0,00

0,00
0,00

X
X

DOCHODY OGÓŁEM, w
tym:
Dochody bieżące, w tym:
dochody z tytułu podatku
od nieruchomości
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Wyszczególnienie

Wykonanie

Realizacja w %

941 355,00

213,29

przychody JST
22 728,80
wynikających z rozliczenia
środków określonych w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy i
dotacji na realizacje
projektu: "Wspólny plan"

22 728,80

100,00

przychody z
niewykorzystanych
środków pieniężnych na
rachunku bieżącym
budżetu wynikających z
rozliczenia dochodów i
wydatków nimi
finansowanych z opłat za
wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów
alkoholowych

41 272,58

41 272,58

100,00

nadwyżka z lat ubiegłych,
pomniejszona o
niewykorzystane środki
pieniężne, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 8
ustawy o finansach
publicznych

519 446,57

992 107,20

190,99

ROZCHODY OGÓŁEM: W
TYM:

1 295 291,00

0,00

0,00

Spłaty kredytów i pożyczek
Lokaty

0,00
1 295 291,00

0,00
0,00

X
0

przychody z
niewykorzystanych
środków pieniężnych na
rachunku bieżącym
budżetu wynikających z
rozliczenia dochodów i
wydatków z rządowego
Funduszu Inwestycji
Lokalnych

Plan (po
zmianach)
441 355,00

Na dzień 31 grudnia 2021 r. budżet gminy zamknięto nadwyżką w kwocie 5.004.947,27 zł,
przy planowanym deficycie 779.511,95 zł.
W 2021 roku gmina nie zaciągała kredytów, pożyczek.
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Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2021 wynosi 0,00 zł.
Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

Dochody
Realizacja dochodów budżetowych za 2021 rok wynosi 99,34% planowanej rocznej kwoty dochodów
budżetowych (wykonanie 27.902.096,34 zł, przy planie 28.088.856,84 zł).
Tabela 5 Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dział

Nazwa działu

Plan

Wykonanie

Wskaźnik

010

Rolnictwo i łowiectwo

862 476,82

857 867,23

99,47

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

450 500,00

544 420,36

120,85

600
700
750

Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna

120 000,00
340 500,00
426 784,28

121 829,16
176 498,39
69 842,15

101,52
51,84
16,36

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
992,00
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

992,00

100,00

45 600,00

45 600,00

100,00

5 102 754,60

5 348 858,42

104,82

10 209 378,34
866 921,21
32 974,00
352 805,00
56 858,00
6 844 791,00
1 261 149,97
1 034 371,62
80 000,00
28 088 856,84

10 207 261,64
875 566,74
1 031 824,71
339 896,80
56 875,00
6 830 056,78
1 233 499,96
80 607,00
80 000,00
27 902 096,34

99,98
101,00
3 129,21
96,34
100,03
99,78
97,81
7,79
100,00
99,34

754

756
758
801
851
852
854
855
900
921
926
SUMA:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
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Wydatki
Realizacja wydatków budżetowych za 2021 rok wynosi 79,32% planowanej rocznej kwoty wydatków
budżetowych (wykonanie 22.897.149,07 zł, przy planie 28.868.368,79 zł).
Tabela 6 Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

Dział

Nazwa działu

Plan

Wykonanie

Wskaźnik

010
400

Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

1 020 559,11
604 083,94

859 427,39
450 599,95

84,21
74,59

600
700
710
750

Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna

1 189 726,55
101 381,78
83 817,83
3 375 755,00

951 974,50
63 105,17
79 408,16
2 490 559,54

80,02
62,25
110,11
73,78

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 992,00
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
473 836,58
przeciwpożarowa

992,00

100,00

347 996,84

73,44

Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna

0,00
0,00
7 652 673,73
97 965,22
1 044 371,58
194 603,63
6 831 470,54
1 242 713,80
464 483,43
124 803,59
22 897 149,07

0,00
0,00
84,92
49,98
89,26
70,13
99,88
60,02
22,60
84,38
79,32

754

757
758
801
851
852
854
855
900
921
926
SUMA:

68 700,00
181 000,00
9 011 965,61
195 991,18
1 170 030,00
277 473,86
6 839 969,00
2 070 396,04
2 054 786,72
147 903,59
28 868 368,79
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Zestawienie realizacji funduszu sołeckiego
Tabela 7 Zestawienie realizacji funduszu sołeckiego

Nazwa
Sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Czeberaki

Budowa ogrodzenia na działce o
numerze geodezyjnym 80 w
miejscowości Czeberaki
Nasadzenie drzew i krzewów na
działce nr 80, zasianie trawy usługa firmy ogrodniczej

Dubicze

Kazimierzów

Kiełbaski

Kobylany

Plan/kwota

Wykonanie

% realizacji

5 251,61

0,00

0,00

10 000,00

9 990,00

99,90

15 251,61

9 990,00

65,50

17 389,68

17 389,00

100,00

17 389,68

17 389,00

100,00

16 439,43

16 437,72

99,99

16 439,43

16 437,72

99,99

Zakup kosiarki, zakup wyposażenia
na plac rekreacyjny w
miejscowości Kiełbaski - materiały

12 286,17

12 286,09

100,00

Urządzenie placu rekreacyjnego w
miejscowości Kiełbaski - malowanie
altany- usługa

1 350,00

1 340,00

99,26

13 636,17

13 626,09

99,93

Wywózka dróg gminnych żwirem o
nr działek:821,792,807,784

6 000,00

5 996,00

99,93

Zakup i montaż jednej dodatkowej
kamery do monitoringu w Szkole
Podstawowej w Kobylanach

1 500,00

1 494,45

99,63

2 500,00

2 500,00

100,00

5 540,00

5 535,00

99,91

8 150,14

8 132,00

99,78

Zakup stołów i krzeseł do świetlicy
wiejskiej w Dubiczach

Naprawa drogi gminnej
Kazimierzów - Koszelówka.
Wysypanie drogi tłuczniem lub
kruszywo łupane o średnicy 0-31
mm, nr geodezyjny 271

Zakup i montaż dwóch
dodatkowych kamer do
monitoringu WDK w Kobylanach
Zakup i montaż klimatyzatora do
pomieszczenia na piętrze WDK w
Kobylanach
Wykonanie dodatkowych drzwi
wejściowych na salę taneczną WDK
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Nazwa
Sołectwa

Koszelówka

Nowa
Kornica

Nowe Szpaki

Popławy

Rudka

Stara Kornica

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Plan/kwota

Wykonanie

% realizacji

Zakup 5 pulpitów na nuty na
wyposażenie WDK

250,00

229,95

91,98

Zakup części paneli
ogrodzeniowych na planowany plac
zabaw przy WDK

4 425,00

4 296,52

97,10

28 365,14

28 183,92

99,36

21 000,66

20 968,33

99,85

21 000,66

20 968,33

99,85

33 258,96

33 219,84

99,88

33 258,96

33 219,84

99,88

22 650,00

22 650,00

100,00

3 859,91

3 837,60

99,42

Utrzymanie budynku - woda

400,00

0,00

0,00

Utrzymanie budynku - ścieki

600,00

0,00

0,00

27 509,91

26 487,60

96,28

13 683,69

13 667,76

99,88

13 683,69

13 667,76

99,88

21 570,81

21 543,99

99,88

21 570,81

21 543,99

99,88

5 000,00

4 981,50

99,63

Wywózka żwirem drogi gminnej o
nr geodezyjnym 530,531,319,315 w
miejscowości Koszelówka

Wywózka tłuczniem drogi gminnej
Nowa Kornica - Walim na działce o
numerze 188/1
Modernizacja budynku Wiejskiego
w Nowych Szpakach polegająca na
zakupie i montażu zasobnika c.w.u i
zakupie i montażu monitoringu
zewnętrznego na budynku wiejskim
Wywózka żwirem i tłuczniem
(uzupełnienie ubytków) na drodze
gminnej, nr geodezyjny 379

Utwardzenie drogi gminnej

Modernizacja strażnicy OSP w
Rudce obejmująca wymianę
podłogi
Wyrównanie z nawiezieniem
skrywki placu przy świetlicy
wiejskiej w Starej Kornicy

15 | S t r o n a

Raport o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 rok

Nazwa
Sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Plan/kwota

Wykonanie

% realizacji

Zakup sprzętu do utrzymania
czystości w świetlicy wiejskiej w
Starej Kornicy

7 500,00

7 370,00

98,27

2 640,00

2 583,00

97,84

360,00

360,00

100,00

29 012,00

28 970,19

99,86

3 000,80

1 456,00

48,52

47 512,80

45 720,69

96,23

11 000,00

9 000,00

81,82

11 378,53

11 290,00

99,22

22 378,53

20 290,00

90,67

7 987,90

7 930,00

99,28

7 406,25

7 378,00

99,62

15 394,15

15 308,00

99,44

Zakup gruzu kruszonego
betonowego na potrzeby sołectwa
Walim

11 199,63

10 813,36

96,55

Zakup monitoringu zewnętrznego
świetlicy w Walimie

6 000,00

6 000,00

100,00

17 199,63

16 813,36

97,75

Przebudowa pomieszczenia
świetlicy wiejskiej w Wólce
Nosowskiej z przeznaczeniem na
pomieszczenie kuchenne

4 252,45

1 710,82

40,23

Zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej - zakup sprzętu i regałów

23 400,00

23 353,97

99,80

Zakup i transport tablic
informacyjnych wolnostojących dla
wsi Stara Kornica
Modernizacja drogi gminnej o nr
geodezyjnym 706 polegająca na
nawiezieniu tłuczniem i
uwałowaniu
Integracja mieszkańców wsi Stara
Kornica

Stare Szpaki

Szpaki
Kolonia

Walim

Wólka
Nosowska

Wytyczenie osi dróg gminnych
dojazdowych do pól o nr
geodezyjnych:
442,443,444,445,449,450,1323,52
Modernizacja strażnicy OSP Stare
Szpaki - dokończenie robót i
malowanie
Budowa ogrodzenia wokół świetlicy
wiejskiej w Szpakach Kolonii z
trzech stron
Ułożenie placu kostka brukową z
tyłu świetlicy wiejskiej w Szpakach
Kolonii
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Nazwa
Sołectwa

Wygnanki

Wyrzyki

OGÓŁEM

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Plan/kwota

Wykonanie

% realizacji

27 652,45

25 064,79

90,64

Wytyczenie drogi o nr działki 332
przez geodetę położonej na terenie
Sołectwa Wygnanki

2 000,00

1 700,00

85,00

Wywózka tłuczniem drogi o dł. 300
m, szerokości 3 m (nr działki 332)

15 722,27

0,00

0,00

17 722,27

1 700,00

9,59

zakup ubrania strażackiego

3 650,00

3 650,00

100,00

zakup obuwia strażackiego

3 350,00

1 717,08

51,26

Doposażenie kuchni w świetlicy
wiejskiej w Wyrzykach

10 009,58

9 990,68

99,81

17 009,58

15 357,76

90,29

372 975,47

341 768,85

91,63
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3. Podatki i opłaty lokalne
Podatki lokalne należą do głównych źródeł dochodów własnych gmin, dlatego odgrywają
ważną rolę w budżecie Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wielkość wpływów z tytułu
podatków samorządowych do budżetu gminy jest zależna od charakteru i położenia danej
gminy oraz określenia stawki podatku przez Radę Gminy.

3.1. Podatek rolny
Rada Gminy Stara Kornica uchwaliła uchwałą nr XXXII/197/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2021 r.
Obniża się średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego na
2021 rok z kwoty 58,55 zł za 1dt do kwoty 41,00 zł za 1 dt.
Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowi równowartość
pieniężną 2,5 q żyta.
41,00 zł za 1 dt * 2,5 q żyta = 102,50 zł

3.2. Podatek leśny
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w
hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Średnią cenę sprzedaży drewna,
ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (ogłaszanego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" w terminie 20 dni po
upływie trzeciego kwartału). W 2021 roku stawka w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały 2020 r. wynosi 196,84 zł za m³
196,84zł * 0,22=43,3048 zł za 1 ha lasu.

3.3. Podatek od nieruchomości
Podstawą naliczania i poboru podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych. Rada Gminy Stara Kornica uchwaliła uchwałą nr XXXII/198/2020 z dnia
20 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku.
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Określa się stawki podatku od nieruchomości na rok 2021 w następującej wysokości:
1. od gruntów:
a.

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,81 zł od 1 m²
powierzchni,

b.

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,19 zł od 1 ha powierzchni,

c.

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m²
powierzchni,

d.

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2019 poz. 1696), i
położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy
zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,25 zł od 1 m² powierzchni;

2. od budynków lub ich części:
a.

mieszkalnych – 0,61 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b.

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,94 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c.

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,

d.

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –
5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
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e.

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,32 zł
od 1 m² powierzchni użytkowej,

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
3.4. Ogólna charakterystyka podatków od osób fizycznych i prawnych w Gminie

Stara Kornica
Tabela 8 Podstawy opodatkowania osób fizycznych na terenie gminy Stara Kornica w roku 2021

L. p.

Rodzaj składnika

1
2
3

Podatek rolny (gospodarstwo)
Podatek rolny (nieruchomość)
Podatek leśny (ogółem)
Podatek od nieruchomości
Budynki mieszkalne
Budynki pod działalność gospodarczą
Pozostałe budynki
Budowle związane z działalnością gospodarczą
Grunty pod działalność gospodarczą
Grunty pozostałe
Budynki w zakładach udzielających świadczeń
zdrowotnych
Grunty pod wodami stojącymi

4

Podstawa
opodatkowania
6347,5111 ha
89,7179 ha
997,2883 ha
149 319,75 m2
11 014,09 m2
12 318,55 m2
703 065,63 zł
136 931,86 m2
116 028,82 m2
250,38 m2
13 931,00 m2

Tabela 9 Podstawy opodatkowania osób prawnych na terenie gminy Stara Kornica w roku 2021

L. p.

Rodzaj składnika

1
2
3

Podatek rolny (gospodarstwo)
Podatek rolny (nieruchomość)
Podatek leśny (ogółem)
Podatek od nieruchomości
Budynki mieszkalne
Budynki pod działalność gospodarczą
Pozostałe budynki
Budowle związane z działalnością gospodarczą
Grunty pod działalność gospodarczą
Grunty pozostałe
Grunty pod wodami stojącymi

4

Podstawa
opodatkowania
25,4213 ha
0,2900 ha
230,2743 ha
805,41 m2
9 582,57 m2
1 166,40 m2
21 738 313,01 zł
247 114,00 m2
6 000,00 m2
19 698,00 m2
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Tabela 10 Zestawienie dotyczące przypisów, odpisów, umorzeń i wpłat z poszczególnych podatków lokalnych za 2021 rok w
Gminie Stara Kornica.

Rodzaj podatku

Przypisy

Odpisy
i umorzenia

Wpłaty

Podatek rolny osoby fizyczne

672 814,00

21 962,00

639 752,95

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne

547 178,00

8 405,00

545 572,14

Podatek leśny osoby fizyczne

43 882,00

562,00

42 772,30

Podatek transportowy osoby fizyczne

297 856,00

24 185,84

279 142,64

Podatek rolny osoby prawne

2 653,00

27,00

2 654,00

Podatek od nieruchomości osoby prawne

840 208,00

4 057,00

828 293,19

Podatek leśny osoby prawne

9 973,00

0,00

9 973,00

Podatek transportowy osoby prawne

10 287,00

1 127,00

9 158,00

W 2021 roku dokonano przypisu podatku w łącznej wysokości 2 424 851,00 zł, w tym: 1 561
730,00 zł dla osób fizycznych, 863 121,00 zł dla osób prawnych. Wpłaty w łącznej wysokości
wyniosły 2 357 318,22 zł., w tym: 1 507 240,03 zł od osób fizycznych, 850 078,19 zł od osób
prawnych oraz dokonano odpisów wraz z umorzeniami na łączną kwotę 60 325,84 zł w tym:
55 114,84 zł od osób fizycznych i 5 211,00 zł od osób prawnych. Tabela 4. Skutki obniżenia
górnych stawek podatkowych od osób prawnych na terenie gminy Stara Kornica w roku.
Tabela 11 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych od osób prawnych na terenie gminy Stara Kornica w roku 2021

L. p.
1
2
3
4

Rodzaj składnika
Podatek rolny (gospodarstwo)
Podatek rolny (nieruchomość)
Podatek leśny (ogółem)
Podatek od nieruchomości

Razem skutki ulg:

I kwartał
322,16
26,00
0,00
20 565,61

II kwartał
267,16
0,00
0,00
20 533,61

III kwartał
267,16
0,00
0,00
20 533,61

IV kwartał
258,53
0,00
0,00
20 532,18

20 913,77

20 800,77

20 800,77

20 790,71
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Tabela 12 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych od osób fizycznych na terenie gminy Stara Kornica w roku 2021

L. p.
1
2
3
4

Rodzaj składnika
Podatek rolny (gospodarstwo)
Podatek rolny (nieruchomość)
Podatek leśny (ogółem)
Podatek od nieruchomości

Razem skutki ulg:

I kwartał
70 206,54
3 782,23
0,00
40 513,98

II kwartał
65 633,22
1 723,47
0,00
38 321,47

III kwartał
66 213,03
1 614,78
0,00
38 753,48

IV kwartał
66 630,20
1 586,52
0,00
39 608,07

114 502,75

105 678,16

106 581,29

107 854,79

Tabela 13 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na terenie gminy Stara
Kornica w roku 2021

L. p.
1

Rodzaj składnika
Podatek od środków transportowych

I półrocze
183 143,00

II półrocze
188 988,00

Egzekucja podatków lokalnych
Wierzyciel przesyła upomnienie zobowiązanemu po upływie terminu zapłaty należności
pieniężnej gdy jej łączna wysokość wraz z odsetkami przekroczy dziesięciokrotność kosztów
upomnienia (160,00 zł). Gdy pomimo wystawionego upomnienia nie wpłynęła wpłata
wystawiany jest tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego zgodnie z właściwością miejscową.
W 2021 roku wystawiono 192 sztuk upomnień dotyczących łącznego zobowiązania
pieniężnego dla osób fizycznych, 3 upomnienia dla osób prawnych dotyczące podatku od
nieruchomości oraz 8 upomnień na podatek od środków transportowych dla osób
fizycznych. W związku z nieuiszczeniem zobowiązania wystawiono 0 tytułów wykonawczych.

Zaświadczenia podatkowe
W 2021 roku wystawiono 175 sztuk zaświadczeń o wielkości gospodarstwa lub
niefigurowaniu w ewidencji oraz 80 sztuk zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.
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Ulgi podatkowe
W 2021 roku ze względu na trudną sytuację życiową podatników umorzono zaległości
podatkowe na łączną kwotę 2 231,84 zł. Rozłożono na raty zaległości podatkowe na łączną
kwotę 2 932,00 zł. Odroczono zaległości podatkowe na łączną kwotę 1 987,00 zł.

Zwrot podatku akcyzowego
Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006 r. Wójt Gminy Stara Kornica w
roku 2021 wydał 995 decyzji. W pierwszej turze przyjmowania wniosków wydano 540
decyzji, w której kwota pomocy publicznej wyniosła 482 748,87 złotych. W drugiej turze
przyjęto 455 wniosków, w której kwota pomocy publicznej wyniosła 295 440,05 złotych. W
sumie łączna kwota dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom
rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej wyniosła 778 188,92 złotych.
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4. Inwestycje
Zestawienie zrealizowanych inwestycji w 2021 roku
Tabela 14 Zestawienie zrealizowanych inwestycji w 2021 roku

L.p.

NAZWA ZADANIA

1

Budowa przyłączy
wodociągowych i
kanalizacyjnych

2

Budowa i przebudowa Stacji
uzdatniania wody w Wólce
Nosowskiej wraz z
infrastrukturą i obiektami
towarzyszącymi, budowa
przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy
Stara Kornica wraz z
opracowaniem dokumentacji
projektowej oraz z nadzorem
inwestorskim

8.880,00

3

Wykonanie odwiertu studni
głębinowej nr 4-wiercenie
studni na terenie ujęcia wody
w Nowej Kornicy, wykonanie
operatu wodnoprawnego na
pobór wód ze studni oraz
włączenie i rozruch na obiekcie
SUW wraz z nadzorem
inwestorskim
Przebudowa układu
sterowania wirówki na
Oczyszczalni ścieków w
miejscowości Stara Kornica – I i
II Etap
Zakup panela sterującego wraz
z dostawą i montażem na
oczyszczalni ścieków
Zakup i montaż sterownika FX
3U 80MR w wersji

157.932,00

4

5

6

WARTOŚĆ
INWESTYCJI
BRUTTO W PLN
16 422,75

OPIS INWESTYCJI

Wykonano przyłącza wodociągowe w ilości 4
szt. i kanalizacyjne w ilości 5 szt. do
nieruchomości mieszkańców gminy na ich
wniosek
Koszt opracowania dokumentacji
projektowej na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz
koszt pracy geodety i inspektora.
Ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy z
terminem otwarcia ofert na dzień
30.12.2021 r., ze względu na brak
zabezpieczonych środków w budżecie gminy
otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.01.2022
r. po zatwierdzeniu budżetu na rok 2022
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w
Siedlcach.
Dotacja w wysokości 63,63% wartości
wnioskowanej zadania została pozyskana z
budżetu Województwa Mazowieckiego w
ramach działania „Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich,
objętego Programem PROW na lata
2014-2020
Wybrany został wykonawca robót w 2021 r.,
natomiast Umowa datowana 14.12.2021 r.
na wykonanie została podpisana w dniu
31.01.2022 r.

128.412,00

Wybrany został wykonawca prac i zawarta
umowa.

7.380,00

Panel został zakupiony i zamontowany

11.452,41

Sterownik został zakupiony i zamontowany
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L.p.

7

8

NAZWA ZADANIA

lakierowanej na oczyszczalnię
ścieków w Starej Kornicy
Modernizacja drogi gminnej do
pól o numerze geodezyjnym
706 w starej Kornicy
Modernizacja dróg gminnych
Stara Kornica – utwardzenie
tłuczniem nawierzchni drogi na
działce nr geod. 591

WARTOŚĆ
INWESTYCJI
BRUTTO W PLN

OPIS INWESTYCJI

28.970,19

Modernizacja została wykonana ze środków
Funduszu Sołeckiego wsi Stara Kornica.

94.095,00

Modernizacja dróg gminnych Stara Kornica
została wykonana.
Ułatwia dojazd mieszkańcom miejscowości
do pól, gospodarstw rolnych posiadanym
sprzętem rolniczym, tym samym zmniejsza
użytkowanie na drogach głównych
Modernizacja dróg gminnych Stara Kornica
została wykonana.
Ułatwia dojazd mieszkańcom miejscowości
do pól, gospodarstw rolnych posiadanym
sprzętem rolniczym, tym samym zmniejsza
użytkowanie na drogach głównych
Wykonana modernizacja drogi gminnej
ułatwia dojazd mieszkańcom miejscowości
do ich gospodarstw rolnych i pól. Nowa
nawierzchnia przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa.
Dofinansowanie w kwocie 120.000,00
zostało pozyskane z budżetu Województwa
Mazowieckiego, tzw. FOGR
Dokumentacja wraz z kosztorysem
inwestorskim została wykonana. Dokonane
zostało zgłoszenie robót budowlanych i
złożony wniosek o dofinansowanie z
budżetu Województwa Mazowieckiego tzw.
FOGR

9

Modernizacja dróg gminnych
Stara Kornica – utwardzenie
tłuczniem nawierzchni drogi na
działce nr geod. 846 i 808

93.972,00

10

Przebudowa (modernizacja)
drogi gminnej Nr 200614W w
miejscowości Kobylany wraz z
nadzorem inwestorskim

518.573,14

11

Przebudowa (modernizacja)
drogi gminnej Nr 200620W w
miejscowości WyrzykiOpracowanie dokumentacji
wraz z pozyskaniem
niezbędnych wymaganych
dokumentów
Przebudowa drogi gminnej Nr
200621W w miejscowości
Szpaki Kolonia – opracowanie
PFU oraz zakup mapy
Przygotowanie do realizacji
drogi gminnej na działkach o
numerach geodezyjnych 538,
537, 536, 534/1, 535/1 na
gruntach miejscowości Wólka
Nosowska Kolonia- oraz na
działkach o numerach
geodezyjnych 314 i 316 na
gruntach miejscowości
Koszelówka
Opracowanie studium
uwarunkowań i kierunków

27 143,43

12

13

14

6.250,75

PFU zostało opracowane

6.150,00

Opracowana została wstępna koncepcja
budowy drogi

33.483,73

Przeprowadzone zostały konsultacje
społeczne zdalnie oraz odbyły się spotkania
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WARTOŚĆ
INWESTYCJI
BRUTTO W PLN

zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stara
Kornica

15

16

17

18

19

20

21

22

23

e-Usługi w Mieście i Gminie
Łosice oraz w Gminach
Korczew, Paprotnia, Stara
Kornica
Modernizacja strażnicy OSP w
Rudce obejmująca wymianę
podłogi

7.494,15

Modernizacja strażnicy OSP
Stare Szpaki- dokończenie
robot i malowanie
Opracowanie audytu: Dostawa
i montaż kotła gazowego
kondensacyjnego
niskotemperaturowego wraz z
dostawa i montażem zbiornika
na gaz LPG w budynku
strażnicy OSP w Rudce
Modernizacja budynku OSP
Nowa Kornica, w zakresie
bram garażowych

11.290,00

Zakup i montaż jednej
dodatkowej kamery do
monitoringu w Szkole
Podstawowej w Kobylanach
Modernizacja oświetlenia
zewnętrznego w Gminie Stara
Kornica- opracowanie PFU

1.494,45

Modernizacja budynku
Wiejskiego w Nowych
Szpakach polegająca na
zakupie i montażu zasobnika
c.w.u i zakupie i montażu
monitoringu zewnętrznego na
budynku wiejskim
Budowa ogrodzenia wokół
świetlicy wiejskiej w Szpakach
Kolonii z trzech stron

22 650,00

31.543,99

OPIS INWESTYCJI

z mieszkańcami gminy w wyznaczonych
obiektach gminnych z zachowaniem reżimu
sanitarnego w oparciu o opracowaną
koncepcję projektu studium podlegającego
w kolejnym etapie wyłożeniu do
publicznego wglądu i uzgodnieniu.
Dotyczy bieżącego realizowania w ramach
podpisanego porozumienia

Modernizacja została wykonana ze środków
Funduszu Sołeckiego wsi Rudka przy udziale
dotacji w kwocie 10.000,00 zł z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach
„MIAS 2021”.
Prace zostały wykonane ze środków
Funduszu Sołeckiego wsi Stare Szpaki.

7.380,00

Audyt został opracowany

15.000,00

Bramy garażowe zostały zamontowane.
Dofinansowanie w kwocie 15.000,00 zostało
pozyskane z budżetu województwa
mazowieckiego w ramach Programu
Mazowieckie Strażnice OSP 2021
Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu
Sołeckiego wsi Kobylany

29.996,70

7.930,00

Wykonanie inwentaryzacji kompleksowej
słupów, lamp oświetleniowych wraz z
obwodami zasilania w oparciu o zakupione
niezbędne mapy, opracowanie PFU
Modernizacja została wykonana w pełnym
zakresie w całości ze środków Funduszu
Sołeckiego wsi Nowe Szpaki

Budowa ogrodzenia została wykonana ze
środków Funduszu Sołeckiego wsi Szpaki
Kolonia
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24

Ułożenie placu kostką brukową
z tyłu świetlicy wiejskiej w
Szpakach Kolonii

25

Montaż monitoringu
zewnętrznego świetlicy w
Walimie
Zakup i montaż dwóch
dodatkowych kamer do
monitoringu WDK w
Kobylanach
Zakup i montaż klimatyzatora
do pomieszczenia na piętrze
WDK w Kobylanach
Zakup dodatkowych drzwi
wejściowych na salę taneczną
WDK
Rewaloryzacja i adaptacja
parku dworskiego w
Kobylanach

6.000,00

30

Renowacja i odtworzenie
nieczynnego cmentarza
prawosławnego z XIX wieku w
Starej Kornicy wraz z
drzewostanem oraz nadzorem
inwestorskim

214.441,35

31

Zakup części paneli i słupków
ogrodzeniowych na planowany
plac zabaw przy WDK
Modernizacja boiska do piłki
siatkowej przy Szkole
Podstawowej w Starych
Szpakach

4.296,52

26

27

28

29

32

WARTOŚĆ
INWESTYCJI
BRUTTO W PLN
7378,00

OPIS INWESTYCJI

Ułożenie placu kostką brukową z tyłu
świetlicy wiejskiej w Szpakach Kolonii
zostało wykonane ze środków Funduszu
Sołeckiego wsi Szpaki Kolonia.
Monitoring został zamontowany ze środków
Funduszu Sołeckiego wsi Walim

2.500,00

Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu
Sołeckiego wsi Kobylany

5.535,00

Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu
Sołeckiego wsi Kobylany

8.132,00

Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu
Sołeckiego wsi Kobylany

4.015,00

Opracowana została koncepcja projektowokosztorysowa utworzenia ścieżek
kulturowych objętych projektem na cele
kulturowe, edukacyjne i turystyczne
Na wykonanie prac wymagane było
pozyskanie 6 decyzji w różnych zakresach od
Konserwatora zabytków oraz zgody
Muzeum Południowego Podlasia w Białej
Podlaskiej na przyjęcie do zbiorów
pozyskanych zabytków archeologicznych z
tego zadania. Prace wymagały nadzoru
uprawnionego archeologa oraz inspektora z
uprawnieniami konserwatorskimi.
Wykonane prace zostały w pierwszej
kolejności odebrane przez konserwatora a
następnie przez Wójta Gminy.
Dofinansowanie w kwocie 80.000,00 zostało
pozyskane ze środków budżetu
Województwa Mazowieckiego na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, położonych na obszarze
województwa mazowieckiego o przyznania
dotacji
Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu
Sołeckiego wsi Kobylany

112.003,59

Modernizacja boiska do piłki siatkowej przy
Szkole Podstawowej w Starych Szpakach
została wykonana przy udziale dotacji z
budżetu Województwa Mazowieckiego w
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WARTOŚĆ
INWESTYCJI
BRUTTO W PLN

33

Uzupełnienie nasadzeń
poprawiających jakość
powietrza w miejscowości
Stara Kornica

44.001,36

34

Określenie wartości rynkowej
nieruchomości:
Nr 191/1 w m. Szpaki Kolonia;
Nr 140 w m. Popławy
Nr 425 i nr 240 w m. Wyrzyki,
9 działek w m. Dubicze,
Koszelówka, Popławy, Wólka
Nosowska

7.613,70

OPIS INWESTYCJI

ramach: „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Infrastruktury Sportowej
MAZOWSZE 2021” w kwocie 80.000,00 zł
Dofinansowanie na zadanie w kwocie
22.021,00 zł zostało pozyskane ze środków
budżetu Województwa Mazowieckiego w
ramach Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu
MAZOWSZE 2021”
Operaty szacunkowe nieruchomości zostały
wykonane na potrzebę złożenia wniosków o
ich nabycie z mocy prawa
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5. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
5.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Na terenie gminy obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stara Kornica przyjęte uchwałą Nr XXII/149/02 Rady Gminy w Starej
Kornicy z dnia 28.02.2002 r.
Rysunek 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica

Źródło: http://mapy.starakornica.wrotamazowsza.pl/sdiportal/Full.aspx

Rada gminy uchwałą Nr XI/55/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku przystąpiła do sporządzenia
nowego studium. W ramach procedury ustawowej Wójt Gminy Stara Kornica
obwieszczeniem z dnia 7 października 2020 r. poinformował o przystąpieniu do sporządzenia
studium. Jednocześnie z procedurą ustawową uruchomiono proces rozszerzonych
konsultacji społecznych, którego kulminacja nastąpiła w kwietniu 2021 r. Wydarzenia
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konsultacyjne poprzedzono rozbudowaną kampanią informacyjną. Zastosowano m. in.:
artykuły prasowe; informacje radiowe; bloki promocyjne w lokalnym, internetowym serwisie
informacyjnym; pakiety konsultacyjne dostarczone do każdego domostwa; publikacje w
mediach społecznościowych i na stronie internetowej gminy. Z powodu epidemii wirusa
SARS-CoV2 i związanymi z nią licznymi obostrzeniami zorganizowano tylko jedno otwarte
spotkanie z mieszkańcami i to w formie konferencji on-line. Do takiego sposobu komunikacji
z urzędem mieszkańcy gminy nie są przyzwyczajeni, więc zainteresowanie i frekwencja były
małe. Spotkanie trwało ok. 2,5 godziny i uczestniczyło w nim łącznie 39 osób: moderator
spotkania, wójt, 5 członków zespołu konsultacji społecznych, eksperci – przedstawiciele biura
urbanistycznego, opiekunowie grantowi z fundacji WiseEuropa i 25 mieszkańców gminy.
Spotkanie transmitowano z budynku urzędu gminy. Ponadto stacjonarny punkt
konsultacyjny został przekształcony w mobilny. Punkt konsultacyjny działał na zasadzie
dyżuru ekspertów z biura urbanistycznego, z wcześniejszym zapisem na godziny. W każdej z
5-ciu stref konsultacyjnych zorganizowano jeden – średnio dwugodzinny – dyżur. Łącznie
mobilny punkt konsultacyjny odwiedziło 39 osób. W trakcie konsultacji wykorzystano
również innowacyjne narzędzie IT – kMAP.pl., które było aktywne od 9 do 30 kwietnia 2021
r. Wykorzystując to narzędzie zgłoszono 58 opinii do koncepcji studium. Ponadto do urzędu
wpłynęło ponad 60 wniosków formalnych do studium.
Zdjęcie 2 Konsultacje społeczne

Główne zagadnienia przestrzenne poruszone podczas konsultacji społecznych:
➢ zwiększenie terenów pod zabudowę mieszkaniową,
➢ wyznaczenie w pobliżu terenów mieszkaniowych stref ograniczających
intensywną, uciążliwą zabudowę rolniczą;
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➢ wyznaczenie, w znacznej odległości od terenów mieszkaniowych, stref
dopuszczających ograniczających intensywną, uciążliwą zabudowę rolniczą;
➢ wyznaczenie stref ochronnych wokół ujęć wody;
➢ rozbudowa gminnej infrastruktury technicznej: dróg, sieci wodnokanalizacyjnej;
➢ zwiększenie potencjału turystycznego gminy np. przez wyznaczenie szlaków
rowerowych.

5.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
W roku 2020 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było
ok. 14,5 % powierzchni gminy, tj. 1727 ha.
W granicach gminy Stara Kornica obowiązuje 5 miejscowych planów:
I.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Stara Kornica zatwierdzona Uchwałą Nr XXV/126/98 Rady Gminy w Starej Kornicy
z dnia 29 kwietnia 1998 r. [Dz. Urz. Woj. Bialskopodlaskiego Nr 5 z dnia 15 czerwca
1998 r., poz. 74]

II.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Stara Kornica zatwierdzona Uchwałą Nr XIV/97/2000 Rady Gminy w Starej Kornicy
z dnia 31 sierpnia 2000 r. [Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 114 z dnia 25 września 2000 r.,
poz. 1126]

III. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Stara Kornica zatwierdzona Uchwałą Nr XXVI/168/02 Rady Gminy w Starej Kornicy
z dnia 24 lipca 2002 r.
IV. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica
zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/106/12 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia
05.06.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stara Kornica w zakresie terenów przeznaczonych do
zalesienia [Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 8644 z 2012 r.] z terminem obowiązywania od
dnia 07.01.2013 r.
V. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica
zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia
31 | S t r o n a

Raport o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 rok
26.03.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stara Kornica w zakresie terenów zurbanizowanych [Dz. Urz.
Woj. Maz. Poz. 7471 z 2013 r.] z terminem obowiązywania od dnia 05.08.2013 r.
Rysunek 3 Stan pokrycia planami miejscowymi w gminie Stara Kornica

Źródło: http://mapy.starakornica.wrotamazowsza.pl/sdiportal/Full.aspx

Obszar gminy pokryty planami jest generalnie zgodny z oczekiwaniami inwestorów. Jednakże
od kilku lat zauważalny jest trend uzupełniania zasięgu planów miejscowych decyzjami
ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Można zatem przyjąć, że stan
planowania przestrzennego na obszarze gminy jest na poziomie dobrym, lecz docelowo
wymaga dalszych działań, np. zachodzi konieczność opracowywania planów miejscowych dla
terenów eksploatacji i przetwórstwa kopalin. Obecnie gmina nie opracowuje żadnego planu
miejscowego.

32 | S t r o n a

Raport o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 rok
Rozdział 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
nakłada na gminy obowiązek tworzenia danych przestrzennych dla wszystkich aktów
planowania przestrzennego. Obowiązek utworzenia cyfrowych danych przestrzennych
dotyczy również aktów już obowiązujących.
Cyfryzacja dokumentów planistycznych ma m. in.:
✓ przyspieszyć i ułatwić dostęp do tych dokumentów,
✓ być podstawą do utworzenia gminnego systemu informacji przestrzennej, który
docelowo ma wykorzystywać nowoczesne technologie (narzędzia online) w
partycypacji społecznej,
✓ służyć aktywizacji społeczeństwa – wspólne z JST tworzenie dokumentów
planistycznych.
Obecnie żaden akt planowania przestrzennego gminy nie spełnia standardów zbiorów
danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
określonych w obowiązujących przepisach prawa.

5.3. Postępowania administracyjne
Tabela 15 Liczba wydanych w 2021 r. dokumentów związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rodzaj sprawy/dokumentu
wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy
zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy
zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy
zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania
budynku z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od drogi publicznej
decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
decyzja o warunkach zabudowy
postanowienie opiniujące rekultywację gruntów
postanowienie opiniujące koncesję na wydobywanie kopalin
postanowienie opiniujące projekt robót geologicznych

Ilość
29
57
103
66
1
3
2
15
2
1
2
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W sprawie znak BUZ.6733.1.2020 wójt gminy decyzją nr 2.2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r.
odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii
komórkowej w miejscowości Koszelówka. Od decyzji zostało złożone odwołanie do
samorządowego kolegium odwoławczego, które z kolei decyzją Nr SKO.4000-1418/2021 z
dnia 7 października 2021 r. orzekło o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu
sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. W następstwie decyzji SKO
wójt gminy wezwał inwestora do przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jednocześnie prowadząc
postępowanie organ pierwszej instancji zweryfikował uczestników postępowania
administracyjnego. Postanowieniem znak BUZ.6733.1.2020 z dnia 6 grudnia 2021 r., z uwagi
na konieczność ustalenia następców prawnych po zmarłych stronach postępowania
administracyjnego, wójt gminy zawiesił postępowanie administracyjne z urzędu. Na
postanowienie nie zostało wniesione zażalenie.
W sprawie znak BUZ.6730.12.2020 wójt gminy decyzją nr 6.2021 z dnia 26 maja 2021 r.
odmówił ustalenia warunków zabudowy w zabudowie produkcyjnej dla zamierzenia
polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Koszelówka. Od decyzji
nie zostało złożone odwołanie do organu drugiej instancji.
Na jedno postanowienie wójta gminy znak BUZ.6523.1.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., w
sprawie negatywnego zaopiniowania koncesji na wydobywanie kopalin zostało złożone
zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego, które z kolei postanowieniem Nr
SKO.4000-1193/2021 z dnia 23 września 2021 r. utrzymało w mocy zaskarżone
postanowienie.

5.4. Numeracja porządkowa nieruchomości
Stosownie do art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
[t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052] do zadań gminy należy ustalanie numerów porządkowych
oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz umieszczanie
i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych
miejscowościach na obszarze gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ewidencję
miejscowości, ulic i adresów prowadzi się w systemie teleinformatycznym.
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Gmina Stara Kornica prowadzi ww. ewidencję w aplikacji EMUiA, która została utworzona
przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i na podstawie odpowiednich umów, została
udostępniona gminie przez Głównego Geodetę Kraju.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w bazie systemu EMUiA, na terenie gminy Stara
Kornica było:
➢ 39 miejscowości w tym 20 w których prowadzona jest numeracja porządkowa,
➢ 0 ulic,
➢ 1671 punktów adresowych, w tym 14 o statusie: „roboczy”.
W roku 2021 Wójt Gminy Stara Kornica ustalił 53 numery porządkowe:
➢ Z urzędu – 44,
➢ Na wniosek – 9.
Na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na bieżąco
weryfikowano bazę adresową gminy. W trakcie rewidowania bazy wykryto szereg wad,
rozbieżności lub braków, zauważono również samowolę właścicieli budynków przy
nadawaniu numerów porządkowych.
Numery porządkowe z urzędu ustalono m. in. w celu: wyeliminowania budynków o tych
samych numerach porządkowych lub nadania numerów porządkowych dla budynków ich
nieposiadających.

5.5. Gospodarowanie gruntami

Grunty gminne
Powierzchnia ewidencyjna gminy Stara Kornica wynosi 11 884 ha. Według stanu na dzień 31
grudnia 2021 r. grunty stanowiące mienie gminy zajmowały 210,3618 ha, co stanowi ok. 2 %
powierzchni całej gminy. Grunty gminne były zagospodarowane w następujący sposób:
grunty szkolne – 10,8581 ha, grunty pod drogami – 166,7413 ha, grunty pozostałe – 32,7624
ha. Ponadto Wójt Gminy Stara Kornica jest władającym 10,7720 ha gruntów Skarbu Państwa,
które zagospodarowane były w następujący sposób: grunty pod drogami – 0,4644 ha, grunty
pozostałe – 10,3076 ha.
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Wykres 3 Zagospodarowanie gruntów

Zagospodarowanie gruntów
będących własnością Gminy Stara Kornica
oraz będących we władaniu Wójta Gminy Stara Kornica
19%
5%

grunty pod drogami
grunty szkolne
grunty pozostałe

76%

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości i zmiany w gminnym zasobie nieruchomości
W roku 2021 gmina nie sprzedała, nie zakupiła ani nie nabyła w drodze darowizny lub
zamiany żadnej nieruchomości gruntowej.
Opracowano operaty szacunkowe dla nieruchomości z 6 obrębów ewidencyjnych:
➢ Dubicze: 2 działki ewidencyjne;
➢ Koszelówka: 1 działka ewidencyjna;
➢ Popławy: 2 działki ewidencyjne;
➢ Wólka Nosowska: 5 działek ewidencyjnych;
➢ Szpaki-Kolonia: 1 działka ewidencyjna;
➢ Wyrzyki: 2 działki ewidencyjne.
Opracowano i opublikowano karty i spisy inwentaryzacyjne nieruchomości z 2 obrębów
ewidencyjnych:
➢ Wyrzyki: 1 działka ewidencyjna;
➢ Popławy: 2 działki ewidencyjne.

Decyzje Wojewody Mazowieckiego
Dnia 29 października 2021 r. Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 502/S/2021 znak SPNS.7532.52.2021.P.J, która stała się ostateczna w dniu 8 listopada 2021 r., stwierdził nabycie
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przez Gminę Stara Kornica z mocy prawa nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Wyrzyki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 240 o powierzchni 0,91 ha. Nabyty
grunt stanowi publiczną drogę gminną nr 200620W.

Postępowania sądowe
W sprawie znak BUZ.6822.1.2016, dotyczącej przejęcia nieruchomości na rzecz gminy
obejmującej działkę nr 17 o powierzchni 0,27 ha, położoną w miejscowości Wygnanki, Gmina
Stara Kornica w lutym 2020 roku złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Siedlcach o
stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości. Postanowiłem z dnia 3 sierpnia 2021 r. Sygn.
akt I Ns 198/20 Sąd Rejonowy w Siedlcach I Wydział Cywilny postanowił zawiesić
postępowanie do czasu zakończenia prac geodezyjnych zmierzających do wydzielenia z
nieruchomości objętej wnioskiem działki zajętej pod pas drogowy i wpisania jej do ewidencji
gruntów.
W sprawie znak BUZ.6822.1.2020, dotyczącej przejęcia nieruchomości na rzecz gminy
obejmującej działkę nr 94/1 o powierzchni 0,06 ha, położoną w obrębie Szpaki-Kolonia, w
miejscowości Szpaki-Kolonia, Gmina Stara Kornica we wrześniu 2020 roku złożyła wniosek do
Sądu Rejonowego w Siedlcach o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości. Postanowiłem
z dnia 5 sierpnia 2021 r. Sygn. akt I Ns 835/20 Sąd Rejonowy w Siedlcach I Wydział Cywilny
postanowił umorzyć postępowanie wskutek nieustalenia, także przez komornika sądowego,
adresu do doręczeń jednego z uczestników postępowania. W związku ze stanowiskiem sądu,
wójt gminy wystosował prośbę do radnego gminnego z okręgu Stare Szpaki, Szpaki-Kolonia i
sołtysa ze Szpaków-Kolonii o ustalenie i przekazanie do tutejszego urzędu adresu do
doręczeń tegoż uczestnika postępowania. Wobec braku informacji w powyższym zakresie
wójt gminy nie ponowił wniosku do sądu o stwierdzenie zasiedzenia, zatem stan prawny
nieruchomości zajętej pod świetlicę wiejską w Szpakach-Kolonii pozostaje nieuregulowany.

Mienie gromadzkie
W 2020 r. Wójt Gminy Stara Kornica wystąpił do Starosty Powiatu Łosickiego z wnioskami o
wydanie decyzji regulujących stan prawny nieruchomości określonych w ewidencji gruntów
jako wspólnoty gruntowe poszczególnych wsi. Wnioski dotyczyły gruntów położonych na
terenie 11 obrębów ewidencyjnych: Czeberaki, Dubicze, Kazimierzów, Koszelówka, Popławy,
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Rudka, Nowe Szpaki, Walim, Wólka Nosowska, Wygnanki i Wyrzyki, o łącznej powierzchni
14,3998 ha.
W 2020 roku Starosta Powiatu Łosickiego wydał decyzje uznające nieruchomości za mienie
gromadzkie dla 15 działek ewidencyjnych na łączną powierzchnię 6,2649 ha. Natomiast w
roku 2021 zakończył postępowania dotyczące pozostałych gruntów mienia gromadzkiego i
wydał decyzje dla 6 działek ewidencyjnych na łączną powierzchnię 2,4930 ha. Pozyskane
decyzje są podstawą do złożenia wniosków do wojewody o stwierdzenie nabycia prawa
własności na rzecz gminy.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. łączna powierzchnia gruntów, uznanych na terenie gminy za
mienie gromadzkie, wynosiła 11,6979 ha.

Wspólnoty gruntowe
Na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie gminy Stara Kornica były 3, uznane decyzjami Starosty
Powiatu Łosickiego, wspólnoty gruntowe wsi:
✓ Wspólnota gruntowa wsi Kazimierzów – 1 działka ewidencyjna o powierzchni 0,6247
ha, brak ustalonych uprawnionych do udziału we wspólnocie;
✓ Wspólnota gruntowa wsi Rudka – 3 działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 2,5400
ha, decyzją starosty ustalono wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie;
✓ Wspólnota gruntowa wsi Czeberaki – 4 działki ewidencyjne o łącznej powierzchni
2,4772 ha, decyzją starosty ustalono wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie.

Postępowania administracyjne
Tabela 16 Liczba prowadzonych w 2021 roku postępowań administracyjnych lub wydanych dokumentów, związanych z
gospodarowaniem nieruchomościami gruntowym

Lp.
1
2
3
4

Rodzaj sprawy/dokumentu
rozgraniczenie nieruchomości
opinia o możliwości podziału nieruchomości (postanowienie)
zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości (decyzja)
zezwolenie na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na gminnych
nieruchomościach urządzeń technicznych

Ilość
2
10
13
2
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Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Stara Kornica został wycofany
przed postanowieniem organu.
W sprawie o rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Zalesie wójt gminy wydał
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego, na które zostało
złożone zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego, które z kolei uchyliło w
całości zaskarżone postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi
pierwszej instancji.
Na jedno postanowienie wójta gminy, w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu
podziału nieruchomości z dnia 22 stycznia 2021 r. znak BUZ.6831.17.2019, zostało złożone
zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego, które postanowieniem z dnia 24
sierpnia 2021 r znak SKO.4000-930/2021 uchyliło w całości postanowienie organu pierwszej
instancji i orzekło co do istoty sprawy.

5.6. Drogi publiczne
Środkiem gminy, z zachodu na wschód, przebiega droga wojewódzka nr 698, relacji Siedlce –
Łosice – Konstantynów – Janów Podlaski – Terespol (przejście graniczne). Sieć 13 dróg
powiatowych zagęszczona jest drogami gminnymi.
Na terenie gminy Stara Kornica, na dzień 31 grudnia 2021 r. do kategorii publicznych dróg
gminnych były zakwalifikowane 24 drogi, o łącznej długości ok. 45 km. Przedmiotowe drogi
są drogami klas D-dojazdowych lub L-lokalnych.
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Rysunek 4 Drogi publiczne na terenie gminy Stara Kornica

Źródło: opracowanie własne UG

Zezwolenia na korzystanie z dróg gminnych w sposób szczególny
Tabela 17 Liczba spraw prowadzonych w 2021 roku, związanych z drogami gminnym

Lp.
1

2
3

Rodzaj sprawy
zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu w pasie
drogowym drogi gminnej
(decyzja/ (pismo uzgadniające))
zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów
budowlanych, urządzeń lub reklam
(decyzja/ (pismo uzgadniające))
zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
(decyzja/ (pismo uzgadniające))

Ilość
1

8/ (5)
4

Zezwolenia dotyczyły głównie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w technologii
światłowodowej.
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Przystanki komunikacyjne
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., liczba przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w
ciągach dróg gminnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Kornica, nie uległa
zmianie i wynosi 18.
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6. Ochrona środowiska, utrzymanie czystości i porządku na terenie
gminy, rolnictwo
6.1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kornica
Każdy chciałby mieszkać w ładnym czystym i schludnym miejscu. Każdy lubi, gdy na
podwórkach i ulicach panuje porządek. Każdy lubi, ale czy każdy z nas dba o czystość i
porządek na ulicach, przy których mieszka? Utrzymanie czystości i porządku w gminach jest
ustawowym obowiązkiem zarówno władz gminy jak i mieszkańców, czyli nas wszystkich.
Obowiązek ten nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021
poz. 888 ze zm.). Pomimo tego, że ustawa ta obowiązuje od 13 września 1996 roku, czyli
prawie 26 lat, to patrząc na otoczenie niektórych miejsc lub na poszczególne posesje widać,
że nie każdy wie, jaki jest zakres obowiązków właściciela nieruchomości. Innym bardzo
ważnym elementem gwarantującym wykonanie tych obowiązków jest uchwalenie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który art. 4 niniejszej ustawy
nakazuje uchwalić gminom.
Rada Gminy Stara Kornica dostosowując się do zapisów ustawy, uchwaliła 30 października
2020 roku „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kornica”
stanowiący prawo miejscowe. Regulamin został przyjęty po uzyskaniu pozytywnej opinii
Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Łosicach, a następnie opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Regulamin w swojej treści precyzuje wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości i terenach użyteczności publicznej, określa rodzaje i minimalną
pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia
nieczystości ciekłych. W regulaminie określono częstotliwość i sposób pozbywania się
odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, określa maksymalny poziom odpadów
ulegających biodegradacji, dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,
określa inne wymagania wynikające z wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami –
selektywna zbiórkę odpadów komunalnych, określono obowiązek osób utrzymujących
zwierzęta domowe i gospodarskie, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz
termin jej przeprowadzania. W końcowym postanowieniu regulaminu sprecyzowane zostały
sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru nad realizacja obowiązków wynikających z
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regulaminu oraz przepisy karne. Analiza Regulaminu pozwala stwierdzić, że dokument ten w
stopniu wystarczającym reguluje zadania tej materii. Wdrożenie jego zapisów w całości
przyczyniłoby się do należytego porządku i czystości na terenach nieruchomości prywatnych i
publicznych.
Gmina Stara Kornica dokłada wszelkich starań by mieszkańcy gminy przestrzegali przepisów
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kornica”. Wszyscy
mieszkańcy zobowiązani są do dbania o wygląd i estetykę naszego regionu. Wójt Gminy Stara
Kornica sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z Regulaminu i egzekwuje
wykonanie obowiązków w nim zawartych.

6.2. Rolnictwo
Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, na terenie gminy Stara
Kornica na podstawie podpisanych umów dzierżawy działają następujące Koła Łowieckie:
1.

Koło łowieckie „HUBERT” obwód łowiecki nr 325 o powierzchni 7 113 ha,

2.

Koło łowieckie „OSTOJA” obwód łowiecki nr 337 o powierzchni 5 474 ha,

3.

Koło łowieckie „OŚWIATA” obwód łowiecki nr 375 o powierzchni 4 740 ha,

4.

Koło łowieckie „DZIK” obwód łowiecki nr 352 o powierzchni 7 470 ha,

5.

Koło łowieckie „BASIOR” obwód łowiecki nr 351 o powierzchni 3 942 ha,

6.

Koło łowieckie „WOLA-WARSZAWSKA” obwód łowiecki nr 366
o powierzchni 6 006 ha.

Dzierżawcy zobowiązani są do prowadzenia gospodarki łowieckiej zgodnie z wieloletnimi
łowieckimi planami hodowlanymi oraz rocznymi planami łowieckimi. Roczny plan polowań
zbiorowych poszczególnych Kół Łowieckich sporządzany jest przez dzierżawcę obwodu
łowieckiego, po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów oraz właściwej izby rolniczej i podlega
zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim.
W 2021 roku na terenie naszej gminy wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne tj.
ujemne skutki przezimowania. Na skutek tego zjawiska liczba poszkodowanych gospodarstw
wyniosła 39. Komisja do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej powołana Zarządzeniem Nr 174 Wojewody Mazowieckiego z
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dnia 15.04.2021 r. oszacowała straty oraz sporządziła protokoły oszacowania szkód, które
następnie zostały przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w
celu weryfikacji.

6.3. Gospodarka wodno-kanalizacyjna
W skład gminnego systemu zaopatrzenia w wodę wchodzą: Stacja Uzdatniania Wody w
Nowej Kornicy oraz Stacja Uzdatniania Wody w Wólce Nosowskiej. Miejsca położenia ujęć
oraz informację o miejscowościach przypisanych do tych ujęć przedstawiono w tabeli
poniżej.
Tabela 18 Wykaz ujęć wody w Gminie Stara Kornica

Miejscowość

Zaopatrywane miejscowości

Nowa Kornica

Czeberaki, Kiełbaski, Kobylany, Kornica-Kolonia,
Nowa Kornica, Nowe Szpaki, Popławy, Rudka,
Stara Kornica, Stare Szpaki, Szpaki-Kolonia, Walim, Wyrzyki.

Wólka Nosowska

Dubicze, Kazimierzów, Koszelówka, Walimek,
Wólka Nosowska, Zalesie.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. gmina Stara Kornica posiada 97,09 km sieci
wodociągowej oraz 33,88 km sieci kanalizacyjnej.
Zużycie wody w 2021 roku według odczytów wodomierzy u odbiorców wyniosło 259 207 m3.
Należności (netto) pozostałe do uregulowania na koniec 2021 roku przez odbiorców
wyniosły:
1.

za pobraną wodę – 124 165,50 zł

2.

za odprowadzone ścieki - 28 606,06 zł

Przez cały rok wystawiono 209 wezwań do zapłaty z tytułu zadłużenia za pobraną wodę z
wodociągu gminnego oraz odprowadzone ścieki na łączną kwotę 173 298,35 zł.
Cena (brutto) dostarczanej wody wynosi 2,81 zł/m3 i zatwierdzona została przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lublinie na podstawie decyzji z dnia 30.08.2021 r.
znak: LU.RZT.70.263.2021.MW.
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Odprowadzanie ścieków
Na terenie Gminy Stara Kornica zlokalizowana jest jedna oczyszczalnia ścieków, która
znajduje się w miejscowości Stara Kornica. Miejscowości, z których odprowadzane są ścieki:
Kornica-Kolonia, Nowa Kornica, Stara Kornica, Szpaki-Kolonia, Nowe Szpaki, Stare Szpaki.
Cena (brutto) odprowadzanych ścieków wynosi 3,68 zł/m3 i zatwierdzona została przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lublinie na podstawie decyzji z dnia
30.08.2021 r. znak: LU.RZT.70.263.2021.MW.
Do opróżniania zbiorników bezodpływowych gmina Stara Kornica posiada wóz asenizacyjny o
pojemności 5 000 litrów – 5 m3. Cena ustalona została Zarządzeniem Nr 6/11 Wójta Gminy
Stara Kornica z dnia 17.01.2011 r. i wynosi 21 zł/m3 (podana cena zawiera podatek VAT).
Na koniec 2021 r. liczba umów zawartych na opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych
wozem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków wyniosła: 502
Tabela 19 Położenie oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Kornica

Nazwa oczyszczalni

Miejscowości z których odbierane są ścieki

Stara Kornica

Stara Kornica, Nowa Kornica, Kornica -Kolonia, Nowe Szpaki Stare
Szpaki, Szpaki-Kolonia

6.4. Gospodarka odpadami komunalnymi
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888 ze zm.)
art. 6m zobowiązuje właścicieli nieruchomości do złożenia deklaracji o wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
Zgodnie z uchwałą nr XXXI/193/2022 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
tej opłaty Rada Gminy ustaliła w wysokości 22 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Ustalono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
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właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym w wysokości 6 zł od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z zapisem art. 6f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminy Wójt Gminy Stara
Kornica w drodze przetargu musiał wyłonić firmę, która będzie odbierać odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
zostało wyłonione przedsiębiorstwo EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08 – 400
Garwolin. Gmina Stara Kornica podpisała umowę na wykonanie usługi polegającej na
odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stara Kornica do dnia
31.12.2021 r. Miesięczny koszt odbioru odpadów wynosił ok 50 500 zł.
Odbiór odpadów odbywa się wg wyznaczonego harmonogramu zbiórki śmieci. Odpady
komunalne niesegregowane (zmieszane) i bioodpady – 2 razy w miesiącu w okresie od
kwietnia do października, a w okresie od listopada do marca raz na miesiąc. Odpady
segregowane z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkło, papier oraz
tektura - 1 raz w miesiącu. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe – 2 razy w roku. Firma świadcząca usługi po każdorazowym odbiorze
odpadów zobowiązana jest do przekazania bezpłatnie właścicielowi nieruchomości worków
w ilości odpowiadającej ilości odebranych selektywnie odpadów. W sytuacji, kiedy zabraknie
mieszkańcom worków do segregacji odpadów są one dostępne w Urzędzie Gminy w pokoju
nr 1. W przypadku, kiedy firma nie odbierze z posesji wystawionych odpadów zgodnie z
harmonogramem, mieszkańcy niezwłocznie zobowiązani są powiadomić pracownika Urzędu
Gminy, tak aby w jak najszybszym czasie wdrożyć procedurę reklamacyjną.
Na terenie Gminy Stara Kornica funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zbierane odpady komunalne
pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stara Kornica. Odpady
dostarczone przez mieszkańców gminy przyjmowane są nieodpłatnie po uiszczeniu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane w
sposób selektywny. Należy je dostarczyć posegregowane i niezanieczyszczone innymi
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odpadami. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na
własny koszt.
Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
➢ Papier i tektura
➢ Opakowania z papieru i tektury
➢ Opakowania z tworzyw sztucznych
➢ Tworzywa sztuczne
➢ Opakowania wielomateriałowe
➢ Zmieszane odpady opakowaniowe
➢ Opakowania ze szkła
➢ Szkło
➢ Przeterminowane leki
➢ Odzież z włókien naturalnych
➢ Odpady wielkogabarytowe
➢ Odpady niebezpieczne
➢ Odpady komunalne ulegające biodegradacji
➢ Zużyte baterie i akumulatory
➢ Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
➢ Zużyte opony
➢ Odpady budowlane i rozbiórkowe
W PSZOK nie są przyjmowane:
➢ zmieszane odpady komunalne
➢ odpady budowlane i rozbiórkowe zmieszane z innymi odpadami
➢ opony pochodzące z działalności rolniczej
➢ odpady zawierające azbest, papę, smolę itp.
➢ wełna mineralna, styropian budowlany
➢ odpady osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie innego źródła
niż gospodarstwo domowe
➢ części samochodowe w tym szyby samochodowe
➢ szkło zbrojone i hartowane
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➢ metale w tym metale kolorowe i stal
W 2021 roku przedsiębiorstwo EKOLIDER, odebrało od mieszkańców gminy Stara Kornica
następujące frakcje i ilości odpadów:
Tabela 20 Frakcje i ilości odpadów

Zmieszane odpady komunalne

278,200

Opakowania z tworzyw sztucznych

57,9200

Opakowania ze szkła

76,1200

Opakowania z papieru i tektury

24,5600

Zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne

11,3000

Odpady wielkogabarytowe

37,0400

Odpady ulegające biodegradacji

14,2200

Tabela 21 Frakcje i ilości odpadów odebrane z PSZOK

Odpady wielkogabarytowe

5,3800

Zużyte opony

0,6800

Zmieszane odpady z budowy, remontu, demontażu

0,8000

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

1,5600

Stan złożonych deklaracji na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 1316 deklaracji.

Osiągnięty poziom recyklingu
Za 2021 rok osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
wyniósł 29,55 %.
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania wyniósł 3,85 %.
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Zestawienie obrotów i sald na dzień 31 grudnia 2021 r.
W 2021 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
➢ przypisano (opłata naliczona i saldo zaległości z ubiegłego roku) w kwocie
819 177,00 zł,
➢ w związku ze zmianami w opłacie odpisano 72 351,20 zł,
➢ wpłacono opłatę w kwocie 718 010,17 zł,
➢ zaległości na koniec 2021 r. wyniosły 83 425,91 zł, odsetki od zaległości w
kwocie 8 503,00 zł
➢ w 2021 r. wystawiono 577 upomnień na kwotę 288 116,41 zł
➢ koszt odbioru odpadów wyniósł 606 891,86 zł

6.5. Azbest
Na terenie Gminy Stara Kornica od wielu lat stosowano na szeroką skalę materiały
pokryciowe budynków tj. eternit, zawierające azbest, które do dziś są użytkowane. Ich stan
jakościowy z roku na rok pogarsza się w wyniku działania czynników atmosferycznych i
stwarza coraz większe zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji w 2012 r. została podjęta uchwała Rady
Gminy Stara Kornica Nr XXVIII/178/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia
”Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kornica”.
W związku z koniecznością przeprowadzenia ponownej oceny stanu i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w 2021 r. Gmina Stara Kornica
otrzymała dofinansowane z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w kwocie 13 000,00 zł
na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Stara Kornica”. Koszt całkowity zadania wynosił 17 000,00 zł.
W wyniku przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji stwierdzono występowanie łącznie
318 298 m2 materiałów azbestowych, z czego 315 917 m2 należących do osób fizycznych, a 2
381 m2 do osób prawnych. Przeważająca ilość wyrobów azbestowych na terenie Gminy
Stara Kornica to wyroby na cele pokryć dachowych, dla których przelicznik jednego metra
kwadratowego wyrobu wynosi 15 kg.
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W 2021 roku Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie o dotacje na zadanie „Utylizacja wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy Stara Kornica”, otrzymała dotacje w kwocie 29 985,98 zł. W ramach
tego zadania zostało zutylizowanych 5 002,67 m2 płyt azbestowo – cementowych dla 16
właścicieli budynków mieszkalnych lub gospodarczych.
Na koniec 2021 r. pozostało ok. 313 295,33 m2 wyrobów zawierających azbest
przeznaczonych do utylizacji

6.6. Odbiór nieczystości ciekłych z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
Od 29.05.2008 roku Gmina świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych. Na
koniec 2021 r. zostało podpisanych 223 umów na opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych
ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz 279 umów z przydomowych oczyszczalni
ścieków samochodem asenizacyjnym będącym na terenie Gminy Stara Kornica do Gminnej
Oczyszczalni Ścieków. W 2021 r. wozem asenizacyjnym odebrano 667 m3 nieczystości
ciekłych z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostały oczyszczone przez
Gminna Oczyszczalnie Ścieków w Starej Kornicy.

6.7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt
W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rada Gminy Stara Kornica
uchwałą Nr XXXVI/277/2021 z dnia 20 maja 2021 r. przyjęła „Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 2021
r.”. Celem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt jest: zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, propagowanie ograniczenia i kontroli rozrodczości
zwierząt domowych w szczególności psów i kotów oraz edukacja mieszkańców gminy w
zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
Zgodnie z założeniami programu w celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w
schronisku dla zwierząt, gmina podpisała umowę z podmiotem prowadzącym Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Małe Boże 7a, 26-804 Stromiec, oraz w celu zapewnienia całodobowej
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opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z miejscowym
lekarzem weterynarii Panem Ryszardem Dopierałą z Lecznicy dla Zwierząt w Starej Kornicy,
Stara Kornica 226, 08 – 205 Kornica.
W budżecie Gminy Stara Kornica w 2021 r. zabezpieczono 22 000,00 zł na realizacje zadań z
zakresu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz opiekę weterynaryjną, z czego
wydatkowano 15 744,00 zł na wyłapanie 7 psów bezdomnych i umieszczenie ich w schronisku
oraz 1 579,00 zł na sterylizację bezdomnych kotów i psów, które zostały następnie
zaadoptowane przez mieszkańców naszej gminy.

6.8. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej na
terenie gminy Stara Kornica inwestycji, zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.
U. z 2021 r. poz. 247) wymagane jest dla:
•

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

•

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W 2021 r. Wójt Gminy przyjął do realizacji 4 wnioski dla inwestycji wymagających uzyskania
decyzji środowiskowej.
W ramach tych postępowań zostały wydane 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizacje przedsięwzięć, pozostałe 2 postępowania są w toku.
Ponadto wydana została decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla
przedsięwzięcia, którego to postępowanie wszczęto w 2018 r.
W 2021 r. na terenie gminy Stara Kornica wycięto ogółem 228 szt. drzew, z czego 176 sztuk z
terenów prywatnych, 9 sztuk z terenów gminnych oraz 43 szt. z pasa drogowego dróg
powiatowych.
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6.9. Program „Czyste powietrze”
Gmina Stara Kornica w 28.01.2021 r. zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie prowadzenie punktu konsultacyjnoinformacyjnego w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie zasięgnąć informacji na temat dotacji na wymianę źródła ciepła,
wykonanie termomodernizacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto pracownik pomaga w
przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, a także w rozliczeniu przyznanej dotacji.
W 2021 r. w punkcie konsultacyjnym Programu „Czyste Powietrze” udzielono mieszkańcom ponad 80
konsultacji i przyjęto 22 wnioski o dofinansowanie.
Punkt konsultacyjny obsługiwany jest przez pracownika Urzędu Gminy i czynny jest od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
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7. Edukacja
Rok szkolny 2020/2021 był kolejnym rokiem szczególnie trudnym dla uczniów, nauczycieli,
jak i kadry zarządzającej, ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzenie hybrydowego
nauczania. Praca z dziećmi z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość pokazała, że
mimo napotkanych na początku trudności w zakresie organizacyjnym jak i technicznym,
jednostki oświatowe dobrze poradziły sobie w nowej sytuacji. Wszystkie szkoły korzystały z
platform do prowadzenia zajęć on-line, tj. platformy Microsoft Teams.

Szkoły:
•

1 września 2020 r. wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną;

•

od 24 października 2020 r. uczniowie klas IV – VIII – kształcenie na odległość (zdalne);

•

od 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III przeszli na
kształcenie na odległość (zdalne);

•

od 18 stycznia 2021 r. do 21 marca 2021 r. uczniowie klas I – III wrócili do nauczania
stacjonarnego;

•

od 22 marca do 3 maja 2021 r. uczniowie wszystkich klas - kształcenie na odległość
(zdalne);

•

od 4 maja 2021 r. uczniowie klas I -III wrócili do nauki stacjonarnej;

•

od 17 maja do 30 maja 2021 r. uczniowie klas IV- VIII – nauka w trybie hybrydowym;

•

od 31 maja 2021 r. uczniowie wszystkich klas wrócili do regularnej nauki stacjonarnej.

Pomimo, że przez większość roku szkolnego uczniowie byli objęci nauczaniem z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne), to w czasie
kształcenia stacjonarnego dyrektorzy byli zmuszeni do kilkudniowego zawieszania zajęć
stacjonarnych i przechodzenia na nauczanie zdalne za zgodą organu prowadzącego i po
uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach
ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. I tak organ prowadzący wyrażał zgodę na
kilkudniowe zawieszenie zajęć stacjonarnych i przejście na nauczanie zdalne w:
•

Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy od 19.10.2020 r. do
23.10.2020 r. - całkowite zawieszenie zajęć dla wszystkich uczniów i dzieci
przedszkolnych;
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•

Szkole Podstawowej w Kobylanach od 15.10.2020 r. do odwołania - całkowite
zawieszenie zajęć dla wszystkich uczniów;

Efekty pracy hybrydowej nie wpłynęły negatywnie na osiągnięte wyniki w nauce i egzamin
ósmoklasisty. Szkoły dostosowały warunki tzw. reżimu sanitarnego do wytycznych
Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zarówno Gmina Stara Kornica, jak i same placówki aplikowały o środki do dezynfekcji i środki
ochrony osobistej.

7.1. Demografia
Demografia stanowi zasadniczy element, warunkujący kształt sieci placówek oświatowych na
terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, tym samym podejmując działania
związane z ustaleniem kształtu sieci szkół, przedszkoli nieodzownym jest precyzyjna analiza
sytuacji demograficznej na terenie gminy.
Tabela 22 Liczba dzieci urodzonych w latach 2008-2019 na terenie Gminy Stara Kornica

Rok
urodzenia

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Liczba dzieci

58

40

47

65

51

50

52

56

43

53

49

57

Dane wskazują, iż w latach 2008-2019 urodzenia utrzymywały się na podobnym poziomie.
Dla osiągania oczekiwań w zakresie poprawy sytuacji demograficznej nie bez znaczenia
pozostaje prowadzenie przez gminę określonej polityki w zakresie zapewnienia opieki jej
najmłodszym mieszkańcom, gdzie stwierdzić należy, że:
➢ od wielu lat władze gminy starają się zapewniać opiekę przedszkolną wszystkim
zainteresowanym,
➢ wydłużono czas pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych;
➢ zapewnia się funkcjonowanie świetlicy szkolnej,
➢ zorganizowane jest dożywianie w szkołach,
➢ zapewniono sprawnie funkcjonujący system dowozów dzieci.

7.2. Stan organizacji placówek oświatowych
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Stara Kornica była organem prowadzącym dla
następujących placówek oświatowych:
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1. Zespół Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej
Kornicy:
1.1.

Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy,

1.2.

Samorządowe Przedszkole w Starej Kornicy,

2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kobylanach.
3. Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach.
Organizacja pracy szkół i przedszkola opierała się na arkuszach organizacji zatwierdzonych
przez Wójta Gminy Stara Kornica. Szkoły realizowały podstawy programowe kształcenia
ogólnego oraz zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe zgodnie z obowiązującymi
ramowymi planami nauczania. W rozwoju szkolnictwa zasadniczą rolę odgrywają
umiejętności zawodowe nauczycieli. Dobór kadry pedagogicznej to przede wszystkim
zadanie dyrektorów szkół.
Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zostały zakończone w terminie wynikającym z wcześniej
ustalonego kalendarza roku szkolnego 2020/2021 tj. 25 czerwca 2021 r. Szkoły
przeprowadziły klasyfikację uczniów, a uczniowie odebrali świadectwa.
Tabela 23 Liczba oddziałów i uczniów w szkołach podstawowych
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

w tym:
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1.

Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy

13

258

35

35

42

22

16

43

43

22

2.

Szkoła Podstawowa w Starych
Szpakach

8

45

7

3

7

5

2

8

8

5

3.

Szkoła Podstawowa w Kobylanach

7

55

6

4

9

7

0

8

11

10

28

358

48

42

58

34

18

59

62

37

Razem
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Tabela 24 Liczba oddziałów i dzieci w przedszkolach
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

1.

Samorządowe Przedszkole w Starej Kornicy

5

112

Razem

5

112

1.

Oddział Przedszkolny w Starych Szpakach

1

8

2.

Oddział Przedszkolny w Kobylanach

1

14

Razem

2

22

Gmina Stara Kornica zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5,5
godzin dziennie. Za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar 5,5 godzin
dziennie pobierana jest opłata w wysokości 1 zł za godzinę. Miesięczna wysokość opłaty
uzależniona jest od czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Przedmiotowa opłata nie obejmuje
wyżywienia.

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów:
Specjalne potrzeby edukacyjne to oddziaływania edukacyjne wobec uczniów
niepełnosprawnych (z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego), zdolnych i chorych.
Każda z tych grup ma specjalne potrzeby edukacyjne, które szkoła musi realizować.
Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież posiadające orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na:
•

niepełnosprawność (dla dzieci i młodzieży: niesłyszących, słabosłyszących,
niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi);

•

niedostosowanie społeczne;

•

zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
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Zgodnie z obowiązującym prawem dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane
społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym mogą pobierać naukę we wszystkich
rodzajach przedszkoli oraz typach i rodzajach szkół publicznych i niepublicznych. W Gminie
Stara Kornica kształcenie specjalne realizowane jest we wszystkich przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych i szkołach podstawowych, w których są dzieci i uczniowie ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Tabela 25 Liczba dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Lp.

Szkoła

Liczba dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

z niepełnosprawnościami
sprzężonymi

niesłyszący

słabosłyszący

niewidomi

słabowidzący

z niepełnością ruchową

z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim

z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym

z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu znacznym

z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim

z autyzmem w tym z zespołem
Aspergera

niedostosowani społecznie

zagrożeni niedostosowaniem
społecznym

przewlekle chorzy

z zaburzeniami psychicznymi

Podstawowa/

Szkoła Podstawowa
w Starej Kornicy

1

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

0

Szkoła Podstawowa
w Kobylanach
Szkoła Podstawowa
3.
w Starych Szpakach
Przedszkole w Starej
4.
Kornicy
Razem

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

1

5

1

0

1

0

0

2

0

0

Przedszkole/
Oddział
przedszkolny

1.
2.

Tabela 26 Kadra pedagogiczna i administracyjna
Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.

razem

nauczyciele

pozostali

Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy

30,43

12

42,43

Szkoła Podstawowa w Kobylanach

10,20

2

12,20

10,50

1

11,50

51,13

15

66,13

7,97

5

12,97

Razem

7,97

5

12,97

OGÓŁEM

59,10

20

79,10

3.

Szkoła Podstawowa w Starych
Szpakach

Razem
1.

Samorządowe Przedszkole w Starej
Kornicy
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Tabela 27 Stopień awansu zawodowego
Lp.

1.

Nazwa szkoły

Zespół Publicznych Placówek
Oświatowych w Starej Kornicy

2.

Szkoła Podstawowa w
Kobylanach

3.

Szkoła Podstawowa w Starych
Szpakach

Razem

Stopień awansu zawodowego:
nauczyciel

nauczyciel

nauczyciel

nauczyciel

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

1

0

9

33

0

1

1

14

0

0

2

12

1

1

12

59

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolu, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz w
większości uprawnienia do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Stan zatrudnienia w
placówkach oświatowych wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, a
ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin
wynikającą z podziału na grupy oraz liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i
poziomów nauczania określoną w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
Wśród zatrudnionych nauczycieli znajdują się również specjaliści, w tym: psycholog,
pedagog, logopeda, doradca zawodowy. Zatrudniona kadra pedagogiczna nadal kształci się i
nabywa dodatkowe kwalifikacje.

Baza do działalności oświatowej
Z punktu widzenia procesu dydaktycznego bardzo ważną sprawą jest wyposażenie szkół w
nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, który ma uatrakcyjniać proces
poznawania i rozumienia świata. Z roku na rok w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się
sprzęt elektroniczny w celu uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego. Uwzględniając ten fakt
placówki na bieżąco doposażone są w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Ponadto placówki dysponują salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, biblioteką,
świetlicą, dostępem do internetu. Baza lokalowa jest zróżnicowana, z różnymi warunkami do
pracy dydaktycznej. Na bieżąco jednak jest ulepszana, w miarę potrzeb i możliwości
finansowych Gminy. Zespół Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania
Niepodległości korzysta z dziennika elektronicznego. Dodatkowo podejmowane są działania
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w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł, dzięki czemu możliwym jest ciągłe doposażanie
placówek w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe.
Tabela 28 Stan bazy lokalowej oświaty
Powierzchnia
Wyszczególnienie

nieruch. gruntowej
(w m²)

1.

ZPPO w Starej
Kornicy

2.

3.

14 820

Pomie sz cz e nia (licz ba)

W tym:
powierzchnia
terenów

Pracownie
Sale lekcyjne

zielonych (w m²)

5 500

20

Szkoła Podstawowa w
6 200
Starych Szpakach

610

6

Szkoła Podstawowa w
49 500
Kobylanach

43 623

Raz e m

49 733

70 520

Komputerowe Językowe

2

Hale sportowe /
sale gimn.

Biblioteka

Świetlice

Stołówki /
jadalnie

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

0

1

33

5

3

4

3

2

3

7.3. Koszty
Szczególnie istotną rolę w polskim systemie oświaty stanowią jednostki samorządu
terytorialnego, będące organami prowadzącymi dla przedszkoli i szkół podstawowych, na
które na mocy obowiązującego prawa nałożony został szeroki zakres zadań. Sposób ich
realizacji przez poszczególne gminy ma istotne znaczenie dla jakości edukacji. Jednym z
istotniejszych czynników warunkujących odpowiedni poziom jest wielkość nakładów. Należy
jednak zaznaczyć, iż ciągły niedobór „subwencji oświatowej” w kolejnych ustawach
budżetowych nie sprzyja powstaniu wspomnianej jakości oświaty, jednocześnie pociągając
za sobą konieczność dopłacania przez samorząd do zadań oświatowych, niejednokrotnie
kosztem rezygnacji z realizacji innych zadań publicznych.
W celu poprawy efektywności finansowania zadań oświatowych dokonywane są zmiany
organizacyjne polegające między innymi na: weryfikowaniu stanu zatrudnienia,
konsekwentnym weryfikowaniu arkuszy organizacyjnych, prowadzeniu zajęć w grupach
łączonych itp. W/w działania wymuszane są względami ekonomicznymi niemniej jednak
podejmowanie określonych decyzji na pierwszym miejscu stawia jako cel nadrzędny
zapewnienie uzyskania wysokiej jakości kształcenia, zapewnienia właściwych warunków
nauki, pracy.
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Tabela 29 Koszty związane z utrzymaniem placówek oświatowych
Źródła środków finansowych:

Koszty ogółem
w zł

Wyszczególnienie
subwencja
oświatowa

dotacje

środki z budżetu
gminy

w tym:
wynagrodzenia

pozostałe
(bez inwestycji)

za rok 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020)
1. ZPPO w Starej Kornicy:
Samorządowe Przedszkole w
Starej Kornicy

-

117 636,00

407 099,31

524 735,31

436 152,37

88 582,94

Szkoła Podstawowa w Starej
Kornicy

2 983 709,49

19 704,51

1 354 924,10

4 358 338,10

3 567 656,67

790 681,43

2. Szkoła Podstawowa
w Starych Szpakach

739 500,00

11 778,54

481 969,24

1 233 247,78

1 076 110,34

157 137,44

3. Szkoła Podstawowa
w Kobylanach

690 000,00

24 710,89

550 771,51

1 265 482,40

1 097 042,40

168 440,00

Razem:

4 413 209,49

173 829,94

2 794 764,16

7 381 803,59

6 176 961,78

1 204 841,81

za rok 2021 (01.01.2021 - 31.08.2021)
1. ZPPO w Starej Kornicy:
Samorządowe Przedszkole w
Starej Kornicy

-

74 532,00

338 319,31

315 789,91

266 701,99

49 087,92

Szkoła Podstawowa w Starej
Kornicy

2 160 445,00

34 965,87

679 519,33

2 812 089,89

2 306 691,10

505 398,79

2. Szkoła Podstawowa
w Starych Szpakach

450 000,00

81 45,48

381 500,25

778 722,55

716 497,13

62 225,42

3. Szkoła Podstawowa
w Kobylanach

450 000,00

19 197,25

329 263,50

732 514,83

627 821,14

104 693,69

Razem:

3 060 445,00

136 840,60

1 728 602,39

4 639 117,18

3 917 711,36

721 405,82

Tabela 30 Remonty i inwestycje

Lp.

Nazwa
placówki

Wyszczególnienie prac

1.

Zespół
Publicznych
Placówek
Oświatowych
w Starej
Kornicy

W tym roku szkolnym wykonywano tylko drobne naprawy bieżące oraz wynikające
z awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym:
- wymiana rur, naprawa, zakładanie opasek na instalacji wodnej,
- wymiana zamków w drzwiach,
- malowanie drzwi zewnętrznych na wiatach,
- malowanie grzejników, drzwi w łazienkach szkolnych,
- naprawa krzesełek, uzupełnianie brakujących zaślepek w stolikach i krzesełkach,
- wymieniono blaty stolików w dwóch salach przedszkolnych oraz stołówce
szkolnej,
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Lp.

Nazwa
placówki

Wyszczególnienie prac

- wymiana spłuczek w toaletach szkolnych i przedszkolnych,
- malowanie i konserwacja urządzeń na placu zabaw.
Ponadto zakupiono rolety do trzech sal lekcyjnych.
2

Szkoła
Podstawowa
w Starych
Szpakach

3

Szkoła
Podstawowa
w Kobylanach

Koszt wyszczególnionych prac – ok. 10 000,00 zł
Odmalowanie sali oddziału przedszkolnego, sali edukacji wczesnoszkolnej, dolnego
korytarza- we własnym zakresie

- naprawa pieca olejowego – 1 845,00 zł,
- pomalowanie pokoju nauczycielskiego –194,00 zł (farba),
- drobne naprawy konserwatorskie – 50,00 zł

7.4. Stan realizacji zadań oświatowych Gminy na rzecz uczniów i szkół

Dowożenie uczniów
Gmina zobowiązana jest do takiego ustalania sieci szkół podstawowych, aby droga dziecka z
domu do szkoły nie przekraczała 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4
km w przypadku uczniów klas V -VIII szkół podstawowych. W wypadku niemożności
zachowania takich odległości gminy obciąża ustawowy obowiązek zapewnienia dzieciom
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu środkami
komunikacji publicznej. W roku szkolnym 2020/2021 dowożono 140 uczniów. Dowożeniem
uczniów zajmowała się firma "MARIO PRESTO" Biała Podlaska.
Rodzicom 9 uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, zwracane były koszty dowozu dzieci do szkół i innych placówek oświatowych na
podstawie zawartych umów pomiędzy Wójtem Gminy, a rodzicem dowożącym dziecko
własnym środkiem transportu oraz jedna umowa z TAXI Podlasie Biała Podlaska.

Dożywianie
W roku szkolnym 2020/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kornicy wydał
decyzje zapewniające dofinansowanie dożywiania dla 89 uczniów. W okresie nauki zdalnej
przyznano świadczenia pieniężne (zasiłki celowe) na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i
uczniów. We wszystkich szkołach dzieci miały zapewnione obiady. W Zespole Publicznych
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Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy i Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Kobylanach funkcjonują stołówki szkolne z własnym zapleczem
kuchennym, natomiast w Szkole Podstawowej w Starych Szpakach posiłki są dostarczane.
Szkoły brały udział w programach „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole”
realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym
Zgodnie z dyspozycją ustawy prawo oświatowe wspomagano uczniów w formie stypendiów i
zasiłku szkolnego. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, a także
szkół średnich, którzy zamieszkują na terenie Gminy Stara Kornica. Na powyższe zadanie
wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego i środki własne i przyznano
stypendium szkolne dla 83 uczniów w kwocie 69 160,00 zł oraz zasiłek szkolny dla 1 ucznia w
wysokości 500,00 zł.

Dotacja na Podręczniki
W roku szkolnym 2020/2021 r. na podstawie art. 54 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych dotacja z budżetu Państwa przysługiwała: na zapewnienie uczniom szkół
podstawowych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
Gmina wydatkowała udzieloną dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych w kwocie 32 911,82 zł. Łączna liczba uczniów objętych dotacją
wyniosła 357. Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy wydatkowała kwotę 19 509,42 zł, Szkoła
Podstawowa w Starych Szpakach wydatkowała kwotę 5 982,71 zł, Szkoła Podstawowa w
Kobylanach wydatkowała kwotę 7 419,69 zł.

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Stara Kornica rozpatrywano zgodnie z
dyspozycją art. 122 prawo oświatowe wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia
młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin
czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Złożono i
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rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek pozyskując na ten cel środki w wysokości 8 081,00 zł z
budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Dofinansowanie w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli 500+ na
naukę zdalną
W związku z pandemią COVID-19 i czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek
systemu oświaty Ministerstwo Edukacji i Nauki umożliwiło uzyskanie jednorazowego
wsparcia dla nauczycieli w wysokości nie większej niż 500 zł, na zakup usługi dostępu do
internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Z powyższego
dofinansowania skorzystały trzy placówki oświatowe, a mianowicie:
1) 35 nauczycieli Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy na kwotę
15 338,86 zł;
2) 9 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kobylanach na kwotę 4 480,97 zł;
3) 9 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach na kwotę 4 498,99 zł.

Projekt „ZDALANA SZKOŁA” i „ZDALNA SZKOŁA +”
Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Umowa o powierzenie grantu
z dnia 03.04.2020 r. przy kwocie całkowitej projektu 64 000,00 zł, w tym kwota dotacji
60 000,00 zł, środki własne w wysokości 4 000,00 zł. W ramach otrzymanego grantu Gmina
Stara Kornica zakupiła 30 szt. nowych laptopów. Laptopy zostały nieodpłatnie przekazane na
podstawie umów użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych do szkół.

Wsparte szkoły:
•

Szkoła Podstawowa w Kobylanach: Laptop HP 15-BS113NW – 5 szt.

•

Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach: Laptop HP 15-BS113NW – 5 szt.
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•

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w
Starej Kornicy Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy: Laptop HP 15-BS113NW – 10
szt. Laptop ASUS X509FA-BQ160T – 10 szt.

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania
1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach”. Umowa o powierzenie grantu z dnia 03.06.2020 r.
przy kwocie całkowitej projektu: 74 999,00 zł., w tym kwota dotacji: 74 999,00 zł. W ramach
otrzymanego grantu Gmina Stara Kornica zakupiła 25 szt. nowych laptopów. Laptopy zostały
nieodpłatnie przekazane na podstawie umów użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych
do szkół.

Wsparte szkoły:
•

Szkoła Podstawowa w Kobylanach: Laptop ASUS – 5 szt.

•

Szkoła Podstawowa w Starych Szpakach: Laptop ASUS – 5 szt.

•

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy Szkoła Podstawowa
w Starej Kornicy: Laptop ASUS – 15 szt.
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8. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi
W dniu 20 listopada 2020 roku Uchwałą Rady Gminy w Starej Kornicy Nr XXXII/200/2020
został uchwalony Roczny Program Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami
Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
Program sprecyzował i uporządkował zasady współpracy Gminy Stara Kornica z
organizacjami pozarządowymi. W praktycznym działaniu jest podstawowym kryterium oceny
wniosków podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu Gminy Stara Kornica.
Program w szczególności sprzyja kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy
pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi, rozwojowi tych organizacji, stwarza
mieszkańcom gminy szansę poszerzenia aktywności społecznej, a także umożliwia zlecanie
realizacji zadań publicznych na rzecz organizacji pozarządowych.
Projekt Programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały nr
XIX/119/2012 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Konsultacje zostały ogłoszone Zarządzeniem nr 143/2020 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 8
października 2020 roku. Termin przyjmowania uwag, opinii i propozycji zmian do Programu
współpracy został wyznaczony od 9 października 2020 do 23 października 2020 roku. Projekt
programu został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej
Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna
opinia do projektu Programu.
Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku
publicznego zgodnie z Programem na rok 2021 była realizacja zadań publicznych z zakresu:
1) ochrony i promocji zdrowia,
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
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3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
5) wypoczynku dzieci i młodzieży,
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
8) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
9) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
10) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
11) ratownictwa i ochrony ludności,
12) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
W Programie określono również główne zasady i formy współpracy. Współpraca Gminy z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego powinna być realizowana
na zasadach pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności. Ponadto współpraca może przybierać formy pozafinansowe i finansowe.
W roku 2021 Gmina Stara Kornica nie ogłosiła żadnego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych.
W ramach pozafinansowej formy współpracy Gminy Stara Kornica z organizacjami
pozarządowymi podmioty te mogły korzystać z lokali i nieruchomości na preferencyjnych
warunkach. W dyspozycji organizacji znajdowało się 5 lokali, które zajmowały:
1.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „PARK” – 190 m2 w świetlicy w Wólce Nosowskiej,

2.

Stowarzyszenie KREDA – pomieszczenie o pow. 30 m2 w świetlicy wiejskiej w
Starej Kornicy,

3.

KGW Nowa Kornica – pomieszczenie o pow. 64 m2 w strażnicy OSP w Nowej
Kornicy,
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4.

KGW Stara Kornica – pomieszczenie o pow. 11,14 m2 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Starej Kornicy

5.

Grupa AA – korzysta raz w tygodniu z pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w
Starej Kornicy.

6.

Stowarzyszenie „Korniczanki” – pomieszczenie o powierzchni 46,40 m2 w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Kornicy.

7.

Stowarzyszenie Kulturowo-Oświatowe „Razem” w Kobylanach – pomieszczenie o
powierzchni 40m2 w Szkole Podstawowej w Kobylanach.

Pozafinansowa współpraca z organizacjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi
opierała się również na wsparciu działań organizacji, których celem statutowym są zadania z
zakresu odnowy wsi, w zakresie promocji zasobów kulturowych, w tym produktów
lokalnych.
Istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie
organizacyjne podczas prowadzonych przedsięwzięć np. poprzez udostępnianie gminnych
obiektów czy sprzętu, a w ramach inicjatyw lokalnych współpraca i pomoc w załatwieniu
wielu spraw niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadania publicznego.
W 2021 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Park” w Wólce Nosowskiej wzięło czynny udział w
projekcie „Ogrody przyjazne pszczołom – urządzanie ogrodów ekologicznych na terenie
powiatu łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego” realizowanym w partnerstwie ze
stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. Warsztaty odbyły się w
Wólce Nosowskiej. Mieszkańcy dowiedzieli się jak zakładać ogrody sprzyjające pszczołom
oraz wykonali nasadzenia.
Ponadto gmina zatrudniała instruktorów muzycznych, którzy prowadzili zespoły ludowe
Sąsiadeczki z Kobylan, Marysieńki ze Starych Szpaków i Korniczanie ze Starej Kornicy.
Ponadto w 2021 r. Gmina Stara Kornica przygotowała wnioski i dokonała rozliczenia
finansowego projektów:
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➢ dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudce na zadanie – Zakup wyposażenia dla KGW
Rudka – klimatyzator i wentylator finansowanego ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
➢ dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzykach na zadanie – Zakup wyposażenia dla
KGW Wyrzyki – piec elektryczny finansowanego ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
➢ dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Razem” w Kobylanach na zadanie –
Zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Razem” w
Kobylanach finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w
➢ dla KGW Nowa Kornica na zadanie – Zakup namiotu i grilla dla KGW Nowa Kornica
finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Gmina Stara Kornica w ramach polityki informacyjnej na stronie internetowej gminy
informuje o wszelkich planowanych kierunkach działania, a także o konkursach i
możliwościach udziału przez organizacje społeczne i stowarzyszenia w wydarzeniach
organizowanych przez inne podmioty.
Działania Gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia
aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz
mieszkańców, uzupełnieniu działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe
struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
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9. Rada Gminy
To organ stanowiący i kontrolny gminy. W drodze jej uchwał przyjmowane są m.in. statut
gminy, statuty jednostek pomocniczych gminy, budżet jst, wysokość podatków i plany
zagospodarowania przestrzennego. Radni wybierani są w wyborach powszechnych, ich
kadencja (w związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego) trwa 5 lat. W naszej radzie zasiada
15 radnych.

Przy Radzie Gminy Stara Kornica w 2021 r. działają następujące stałe komisje:
Komisja Rewizyjna
W skład komisji wchodzi 4 radnych Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje m.in.
opiniowanie wykonania budżetu gminy, występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w
sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, a także wykonywanie
innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.
Komisja Budżetu i Finansów, Ochrony Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa Publicznego
W skład komisji wchodzi 9 radnych. Zakres działania Komisji Budżetu i Finansów, Ochrony
Przeciwpożarowej i Bezpieczeństwa Publicznego obejmuje: opiniowanie i składanie
wniosków dotyczących w szczególności planu zagospodarowania przestrzennego, budżetu,
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przemysłu, Handlu, Oświaty i Kultury
W skład komisji wchodzi 10 radnych. Zakres działania Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Przemysłu, Handlu, Oświaty i Kultury obejmuje: opiniowanie i składanie
wniosków dotyczących w szczególności rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, gospodarki
wodnej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, handlu i usług, kultury, edukacji publicznej i ochrony zdrowia.

69 | S t r o n a

Raport o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 rok
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
W skład komisji wchodzi 7 radnych. Przedmiotem działania Komisji jest rozpatrywanie skarg
na działania wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i
petycji kierowanych do Rady Gminy.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY STARA KORNICA
Terminy odbytych sesji Rady Gminy Stara Kornica:
•

XXXIV sesja – 03.02.2021 r.

•

XXXV sesja – 23.02.2021 r.

•

XXXVI sesja – 20.05.2021 r.

•

XXXVII sesja – 28.05.2021 r.

•

XXXVIII sesja – 29.06.2021 r.

•

XXXIX sesja – 16.07.2021 r.

•

XL sesja – 04.08.2021 r.

•

XLI sesja – 22.09.2021 r.

•

XLII sesja – 19.11.2021 r.

•

XLIII sesja – 01.12.2021 r.

•

XLIV sesja – 29.12.2021 r.

Wszystkie podjęte przez Radę Gminy Stara Kornica uchwały zostały w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, przekazane do organów nadzoru jakimi są – w zakresie
zgodności z prawem – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Prawny w
Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Siedlcach, a w zakresie spraw finansowych
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Siedlcach, z czego 20 objętych było
nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej; 12 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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Stwierdzenie nieważności uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie Nr
XXXV/225/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
drogi powiatowej nr 2047W Walim – Dubicze – Wólka Nosowska - gr. województwa (Nosów)
od km 2+300 do km 5+800”.
Tabela 31 Szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia

Tytuł

1.

XXXIV/217/2021

03.02.2021

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.
,,Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica"

2.

XXXIV/218/2021

03.02.2021

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara
Kornica na lata 2021-2036

3.

XXXIV/219/2021

03.02.2021

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

4.

XXXIV/220/2021

03.02.2021

w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do współfinansowania
inwestycji ,,Budowa drogi powiatowej nr.2047W Walim-DubiczeWólka Nosowska - gr. województwa (Nosów) od km 2+300 do km
5+800

5.

XXXV/221/2021

23.02.2021

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara
Kornica na lata 2021-2036

6.

XXXV/222/2021

23.02.2021

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

7.

XXXV/223/2021

23.02.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zapowiadanych przez Rząd
RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

8.

XXXV/224/2021

23.02.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obrony prawdy, godności i
wolności człowieka

9.

XXXVI/225/2021

20.05.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na
realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa drogi powiatowej nr

71 | S t r o n a

Raport o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 rok
2047W Walim - Dubicze - Wólka Nosowska - gr. Województwa
(Nosów) od km 2+300 do km 5+800"
10.

XXXVI/226/2021

20.05.2021

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Stara Kornica na lata 2021-2023

11.

XXXVI/227/2021

20.05.2021

w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Stara Kornica w 2021 r."

12.

XXXVI/228/2021

20.05.2021

w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Stara Kornica w
zakresie najmu lokali użytkowych

13.

XXXVI/229/2021

20.05.2021

w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2021-2026"

14.

XXXVI/230/2021

20.05.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 r. o opinię w
sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego

15.

XXXVI/231/2021

20.05.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r. o poparcie
Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego
Komitetu Konstytucyjnego

16.

XXXVI/232/2021

20.05.2021

w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do realizacji Programu
,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021
realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

17.

XXXVI/233/2021

20.05.2021

w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do realizacji Programu
,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 realizowanego ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

18.

XXXVI/234/2021

20.05.2021

w sprawie zmiany uchwały NR XXII/124/2019 Rady Gminy Stara
Kornica z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
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od odpłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Maz. z
2019 r. poz. 15943)
19.

XXXVII/235/2021

28.05.2021

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w
miejscowości Popławy

20.

XXXVIII/236/2021

29.06.2021

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Kornica wotum zaufania

21.

XXXVIII/237/2021

29.06.2021

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy
Stara Kornica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020
r.

22.

XXXVIII/238/2021

29.06.2021

w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Stara Kornica absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

23.

XXXVIII/239/2021

29.06.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stara
Kornica

24.

XXXVIII/240/2021

29.06.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stara
Kornica

25.

XXXVIII/241/2021

29.06.2021

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/164/2020 Rady Gminy Stara
Kornica z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na zdanie pn., Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania
Wody w Wólce Nosowskiej wraz z infrastrukturą i obiektami
towarzyszącymi"

26.

XXXVIII/242/2021

29.06.2021

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara
Kornica na lata 2021-2036

27.

XXXVIII/243/2021

29.06.2021

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

28.

XXXVIII/244/2021

29.06.2021

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w
miejscowości Kobylany

29.

XL/245/2021

04.08.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stara
Kornica
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30.

XL/246/2021

04.08.2021

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego

31.

XL/247/2021

04.08.2021

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Starych Szpakach

32.

XL/248/2021

04.08.2021

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara
Kornica na lata 2021-2036

33.

XL/249/2021

04.08.2021

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

34.

XL/250/2021

04.08.2021

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Stara
Kornica na rok szkolny 2021/2022

35.

XL/251/2021

04.08.2021

w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do ,,Porozumienia
burmistrzów na rzecz klimatu i energii"

36.

XLI/252/2021

22.09.2021

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara
Kornica na lata 2021-2036

37.

XLI/253/2021

22.09.2021

38.

XLII/254/2021

19.11.2021

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stara
Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
(uchwała nie został podjęta)

39.

XLII/255/2021

19.11.2021

w sprawie uchylenia uchwały nr XL/246/2021 Rady Gminy Stara
Kornica z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia wzoru
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r.
poz. 8232)

40.

XLII/256/2021

19.11.2021

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego

41.

XLII/257/2021

19.11.2021

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara
Kornica na lata 2021-2036
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42.

XLII/258/2021

19.11.2021

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

43.

XLII/259/2021

19.11.2021

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru
podatku rolnego na 2022 rok

44.

XLII/260/2021

19.11.2021

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i
zwolnień w tym podatku

45.

XLII/261/2021

19.11.2021

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stara
Kornica na rok 2022 oraz zwolnień w tym podatku

46.

XLIII/262/2021

01.12.2021

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara
Kornica na lata 2021-2036

47.

XLIII/263/2021

01.12.2021

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

48.

XLIII/264/2021

01.12.2021

zmieniająca uchwałę nr XLII/255/2021 Rady Gminy Stara Kornica z
dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały nr
XL/246/2021 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 sierpnia 2021 roku w
sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 8232).

49.

XLIII/265/2021

01.12.2021

zmieniająca uchwałę nr XLII/256/2021 Rady Gminy Stara Kornica z
dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o
dochodach gospodarstwa domowego

50.

XLIII/266/2021

01.12.2021

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kornica

51.

XLIV/267/2021

29.12.2021

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

52.

XLIV/268/2021

29.12.2021

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na 2022
rok
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53.

XLIV/269/2021

29.12.2021

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy
Stara Kornica na 2022 r.

54.

XLIV/270/2021

29.12.2021

w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu konsultacji społecznych gminy
Stara Kornica"

55.

XLIV/271/2021

29.12.2021

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

56.

XLIV/272/2021

29.12.2021

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara
Kornica na lata 2021-2036

57.

XLIV/273/2021

29.12.2021

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

58.

XLIV/274/2021

29.12.2021

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stara
Kornica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
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10. Pomoc społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kornicy jest jednostką organizacyjną gminy,
która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej. Ośrodek, zgodnie ze statutem przyjętym przez Radę Gminy
w 2015 roku, realizuje także inne zadania socjalne Gminy, w szczególności: świadczenia
rodzinne, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, wspieranie rodziny, przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie oraz pomoc materialną dla uczniów. Poza tym, w 2021 roku Ośrodek
realizował zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, tzw. Rodzina 500+, zadania w
sprawach wydawania zaświadczeń do Programu „Czyste powietrze”, pozyskiwał środki na
dodatkowe działania na rzecz mieszkańców Gminy, szczególnie niepełnosprawnych i
starszych, a także koordynował działania na rzecz przeciwdziałania Covid-19.

Zadania z zakresu pomocy społecznej
Ze świadczeń pomocy społecznej mogą korzystać przede wszystkim osoby, które spełniają
tzw. kryterium dochodowe. W 2021 r. kryteria dochodowe wynosiły: dla osób samotnie
gospodarujących 701zł, a dla rodzin – 528zł na osobę w rodzinie. Poza warunkiem
dochodowym, pomoc udzielana jest w szczególności z powodu: sieroctwa, bezrobocia,
niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, potrzeby
ochrony macierzyństwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w
prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych.
W 2021 roku ze świadczeń z pomocy społecznej skorzystało 360 osób ze 134 rodzin.
Najczęstszą przyczyną ubiegania się o pomoc było: ubóstwo (72 rodziny), długotrwała lub
ciężka choroba (71), niepełnosprawność (55) i bezrobocie (32).

Świadczenia pomocy społecznej:
Zasiłek stały - przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności; zazwyczaj z tej formy pomocy korzystają osoby, które nie nabyły
uprawnień do świadczeń rentowo-emerytalnych z ZUS czy KRUS lub posiadają
świadczenia, ale w niższej wysokości niż kryterium dochodowe. Maksymalna wysokość
zasiłku wynosiła 645zł;
77 | S t r o n a

Raport o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 rok
Opłacanie składek - na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały;
Zasiłek okresowy - przyznaje się szczególnie z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby
lub niepełnosprawności; jego wysokość jest uzależniona od wysokości dochodu
osoby/rodziny;
Zasiłek jednorazowy celowy - przysługuje na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej;
wysokość zasiłków uzależniona jest od sytuacji i potrzeb osoby/rodziny oraz możliwości
finansowych Ośrodka;
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - przysługują osobie, która z powodu wieku,
choroby lub niepełnosprawności wymaga pomocy innych osób; zazwyczaj przyznawane
są dla osób samotnych;
Dom pomocy społecznej – przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z
powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu; osoba umieszczona w DPS ponosi odpłatność w wysokości 70%
swoich dochodów; pozostałą należność pokrywa rodzina lub gmina. Miesięczny koszt
utrzymania 1 osoby w DPS wynosi około 4.000 zł;
Dożywianie – od 2019 r. jest to wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007). Program przewiduje następujące formy
wsparcia:
➢ posiłek, w szczególności dla dzieci i młodzieży uczącej się,
➢ zasiłek celowy na zakup żywności lub posiłku,
➢ świadczenie rzeczowe w formie żywności,
➢ dowóz posiłku.
Tabela 32 Zestawienie świadczeń pomocy społecznej

L.p.

Świadczenia pomocy
społecznej

Liczba
osób/rodzin
korzystających

Wydatkowana
kwota

Źródło finansowania
(zł)

1

Zasiłek stały

23

111.360

Dotacja

2

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne

16

9.175

Dotacja

3

Zasiłek okresowy

19

30.427

Środki własne - 2.927
Dotacja
- 27.500
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L.p.

Świadczenia pomocy
społecznej

Liczba
osób/rodzin
korzystających

Wydatkowana
kwota

Źródło finansowania
(zł)

4

Zasiłek celowy, w tym specjalny

x

26.272

Środki własne

5

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

14

94.263

Środki własne
(odpłatność – 15.224)

6

Usługi opiekuńcze

3

134.587

7

Odpłatność za dom pomocy
społecznej

284

75.034

Środki własne - 15.034
Dotacja
- 60.000

8

Dożywianie,
w tym:

100

31.390

x

a.

Posiłek (dla dzieci i młodzieży)

75 rodzin

43.610

x

b.

Zasiłek celowy na zakup
żywności lub posiłku

x

34

x

c.

Dowóz

23

111.360

Dotacja

Środki własne

Praca socjalna
Praca socjalna jest ukierunkowana na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności
samodzielnego funkcjonowania osoby lub rodziny. To działalność ułatwiająca jednostkom,
grupom, środowiskom adaptację w zmieniających się warunkach życia. Jej ostatecznym
celem jest umożliwianie osobom i rodzinom kierowanie własnym postępowaniem oraz
zdobycie niezależności w zabezpieczeniu warunków niezbędnych dla realizacji egzystencji
godnej człowieka.
Nowocześnie pojmowana pomoc społeczna to nie tylko dostarczanie środków finansowych,
ale bardzo bogata i różnorodna oferta usług społecznych, która odpowiada na potrzeby
lokalnego środowiska. Szeroko rozumiana praca socjalna przybiera działania o charakterze
motywacyjnym, wspierającym i aktywizującym.
Praca socjalna to jedna z bardzo ważnych i pracochłonnych form pomocy, polegająca przede
wszystkim na dotarciu do świadomości klienta, że pracownik socjalny może mu pomóc, pod
warunkiem, że on sam zaangażuje się w proces zmian. Pracownik socjalny często pełni
funkcję pogotowia ratunkowego będąc po części prawnikiem, pedagogiem, psychologiem,
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wychowawcą, pielęgniarką, doradcą. Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej
podejmują następujące działania:
Działania ukierunkowane na poprawę sytuacji finansowej – realizowane poprzez pomoc w
uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych z ZUS czy KRUS (w tym, nowych świadczeń –
uzupełniającego, tzw. Mama 4+, i świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji, tzw. 500+), świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, dodatku
mieszkaniowego i energetycznego, pomocy żywnościowej oraz informowanie o
uprawnieniach i motywowanie do skorzystania z nich, a także pomoc w racjonalnym
gospodarowaniu budżetem domowym, we właściwym hierarchizowaniu potrzeb (np.
poprzez wspólne z klientem zakupy, planowanie wydatków);
Działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania rodziny – realizowane poprzez
poradnictwo i edukację w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci, pomoc w
rozwiązywaniu lub łagodzeniu konfliktów, ochronę i wspieranie ofiar przemocy,
informowanie o poradnictwie specjalistycznym i motywowanie do skorzystania z takiego
poradnictwa oraz grup wsparcia i terapii (w szczególności terapii leczenia uzależnień). W
toku pracy z rodziną pracownicy socjalni współpracują m. in. z kuratorami sądowymi,
pedagogami szkolnymi, Policją, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką
rodzin i dzieci;
Działania ukierunkowane na poprawę warunków mieszkaniowych – realizowane w
szczególności poprzez pomoc w załatwieniu formalności wiązanych z uregulowaniem sytuacji
mieszkaniowej oraz mobilizowanie do wykonania prac porządkowych w mieszkaniu i
motywowanie do utrzymania czystości;
Działania na rzecz osób bezrobotnych – realizowane poprzez informowanie o metodach
skutecznego poszukiwania pracy, motywowanie do aktywnego działania w zakresie
poszukiwania pracy, informowanie o wolnych stanowiskach pracy
Działania na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – ukierunkowane na
zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, pomoc przy ubieganiu się o
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, udzielanie informacji o uprawnieniach osób
niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu konsultacji lekarskiej, motywowanie do
systematycznego leczenia.
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Pracą socjalną w 2021 r. zostały objęte wszystkie osoby korzystające ze świadczeń z pomocy
społecznej. Poza tym, praca socjalna była udzielana również osobom i rodzinom, które nie
korzystają ze świadczeń pieniężnych, rzeczowych czy usługowych. Takich osób było 126 z 53
rodzin.

Świadczenia rodzinne
Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych są zadaniami zleconymi i finansowanymi z budżetu
państwa. Realizowane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 615). Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do
zasiłku rodzinnego przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę wynosi 674,00 zł
miesięcznie, a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – 764,00zł.
Kwota zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi odpowiednio: 95, 124 i
135zł. Do zasiłków rodzinnych przysługują stosowne dodatki: z tytułu urodzenia dziecka
(1.000zł), opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400zł),
samotnego wychowywania dziecka (193 lub 273zł), wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej (95zł), kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90zł lub 110zł),
rozpoczęcia roku szkolnego (100zł), podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania (69 lub 113zł).
Ponadto, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku
rodzinnego wprowadzono sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych
wraz z dodatkami, tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”. Polega on na obniżeniu
należnych świadczeń o kwotę, o którą został przekroczony dochód rodziny. W 2021 r. z tego
rozwiązania skorzystało 25 rodzin. W sumie, w 2021 r. z zasiłków rodzinnych i dodatków
skorzystały 194 rodziny (425 dzieci).

Poza zasiłkami rodzinnymi ustawa przewiduje również:
Świadczenia opiekuńcze:
➢ zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84zł. dla dzieci i osób niepełnosprawnych
(wypłacano dla 72 osób)
➢ świadczenie pielęgnacyjne w wys. 1.971,00zł (wypłacano dla 33 osób)
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➢ specjalny zasiłek opiekuńczy w wys. 620,00zł (wypłacano dla 5 osób)
➢ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wys. 1.000,00zł
(wypłacono dla 25 osób)
Świadczenie rodzicielskie – przysługuje rodzicom, którzy nie mają uprawnień do zasiłku
macierzyńskiego, od dnia porodu przez okres co najmniej 52 tygodni. Wysokość
świadczenia wynosi 1.000zł miesięcznie. W 2021 r. ze świadczenia rodzicielskiego
skorzystało 10 matek.
Jednorazowe świadczenie - „Za życiem”, z tytułu urodzenia się dziecka, u którego
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w
czasie porodu. Wysokość świadczenia wynosi 4.000,00zł jednorazowo. W 2021 r.
świadczenia „Za życiem” nie wypłacono.
W związku z wypłatą świadczeń opiekuńczych, od kwot przyznanych świadczeń
odprowadzane są do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W 2021 r.
ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym objęte były 22 osoby. Wysokość składek wyniosła
130.493,00zł. Ponadto, w przypadku rolników lub małżonków rolników, którzy są uprawnieni
do świadczeń opiekuńczych, tutejszy organ opłaca kwartalne składki na ubezpieczenie
społeczne do KRUS. W 2021 r. tą formą ubezpieczenia objętych było 9 osób, a wysokość
składek wyniosła 10.206,00zł.
Łącznie, w 2021 r. świadczenia rodzinne wypłacono dla 275 rodzin i wydatkowano kwotę
1.651.613,74zł. Szczegółowa analiza zadań zrealizowanych w zakresie ustawy o
świadczeniach rodzinnych za 2021 r. zamieszczona jest w załączniku nr 1.
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych pokrywane są z budżetu państwa. Gmina otrzymuje na
ten cel 3% otrzymywanej rocznej dotacji.

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów
Zadania z zakresu świadczeń alimentacyjnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 7
września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
877 z późn. zm.). Pomoc osobom uprawnionym do alimentów polega na wypłacie świadczeń
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z funduszu alimentacyjnego osobom, w przypadku których egzekucja alimentów jest
bezskuteczna. W 2021 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacano dla 19 rodzin
(dla 27 osób uprawnionych) i wydatkowano na ten cel 95.980,00zł (budżet państwa).
Poza pomocą na rzecz osób uprawnionych do alimentów, podejmowane są również działania
wobec dłużników alimentacyjnych. Działania te polegają na: współpracy z komornikiem
sądowym, współpracy z PUP w zakresie aktywizacji zawodowej dłużników, przeprowadzaniu
wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami, wydawaniu decyzji uznających dłużnika
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, składaniu wniosków o
ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny oraz zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 tejże ustawy,
przekazywaniu informacji o zobowiązaniach alimentacyjnych do biur informacji
gospodarczych. W 2020 r. prowadzono postępowanie wobec 15 dłużników. Ponadto złożono
10 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych
wierzyciela.
Tabela 33 Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych

Wyszczególnienie działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych w 2021 r.
Przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane
oświadczenia majątkowe
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję
zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz
oświadczenia majątkowego
Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako
bezrobotny albo poszukujący pracy

Liczba podjętych
działań
12
11

3

Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika
alimentacyjnego
Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego
się od zobowiązań alimentacyjnych

2

Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych

0

Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w tym:

3

Złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 209 § 1 ustawy
Kodeks karny

16

Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 ustawy Kodeks karny

4

1

W 2021 roku wyegzekwowano łącznie 107.419,00zł, w tym 28.826,35zł wyegzekwowano we
współpracy z organem prowadzącym postępowanie egzekucyjne, tj. Komornikiem Sądowym
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przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej w drodze egzekucji z nieruchomości należącej do
dłużnika alimentacyjnego. Z w/w kwoty, część środków stanowi dochód Gminy, który w
2021 r. wyniósł 24.745,40zł.

Wspieranie rodziny
Od 2013 r. GOPS realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 159 z późn. zm.). Zadania te
realizowane są w szczególności w formie pracy z rodziną. Rodzinie, która przeżywa trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych kierownik GOPS, na wniosek pracownika
socjalnego, przydziela asystenta rodziny. W 2021 r. z usług asystenta rodziny korzystało 6
rodzin. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny w 2021 r. (umowa zlecenie), został
sfinansowany ze środków własnych gminy. Poza tym, w ramach "Programu asystent rodziny
na rok 2021" otrzymano od Wojewody Mazowieckiego kwotę 600,00zł na dodatek do
wynagrodzenia.
W 2021 r. wsparciem asystenta rodziny było objętych 6 rodzin. W rodzinach asystent
pracował z 19 osobami (6 rodziców, 10 dzieci i 3 innych członków rodziny wspólnie
zamieszkujących). Asystent odbył w 2021 r.:
➢ 109 wizyt domowych; wizyta w domu podopiecznych trwała średnio od 1h do
kilku godzin.
➢ 3 wizyty w instytucjach działających na rzecz rodziny, takich jak: ZPPO w Starej
Kornicy, PCPR w Łosicach.
Asystent rodziny współpracował z pracownikami socjalnymi, wychowawcami, psychologiem
szkolnym, pedagogiem szkolnym, nauczycielami, kuratorami społecznymi, kuratorami
sądowymi, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, lekarzem rodzinnym, dzielnicowym,
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Zespołem
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Poza wspieraniem rodziny, obligatoryjnym zadaniem własnym gminy jest współfinansowanie
pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. W 2021 r. w rodzinie zastępczej (spokrewnionej)
przebywało 2 dzieci. Wydatki na ten cel wyniosły 8.692zł.
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W 2021 r. został opracowany i przyjęty do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny w
Gminie Stara Kornica na lata 2021-2023. Koordynatorem Programu jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Starej Kornicy. Kierownik GOPS, przedkłada szczegółowe informacje z
realizacji Programu dla Wójta Gminy w odrębnym raporcie. W terminie do 31 marca każdego
roku, Wójt składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są w oparciu o ustawę z
dnia Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są w oparciu o
ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1249). Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Pierwszy Zespół został
powołany w 2011 r. W 2021 r. został zmieniony skład Zespołu. Porozumienia zostały zawarte
na czas nieokreślony.
Aktualnie, w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji: Komenda
Powiatowa Policji w Łosicach (1 osoba), Sąd Rejonowy w Siedlcach (2 kuratorów sądowych),
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2 osoby), Szkoła Podstawowa w
Kobylanach (2 osoby), Szkoła Podstawowa w Szpakach Starych (1 osoba), ZPPO w Starej
Kornicy (2 osoby), NZOZ Ośrodek Zdrowia w Kornicy (1 osoba), Stowarzyszenie KulturalnoOświatowe „Razem” w Kobylanach (1 osoba) i GOPS (2 osoby).
Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów
wchodzących w skład Zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, w szczególności przez:
➢ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
➢ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
➢ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą;
➢ rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
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➢ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W 2021 r. Zespół zrealizował następujące działania:
➢ Liczba realizowanych Niebieskich Kart: 17
➢ Liczba Niebieskich Kart kontynuowanych z poprzedniego roku: 3
➢ Liczba sporządzonych Niebieskich Kart A przez przedstawicieli poszczególnych
podmiotów wszczynających procedurę: 14
➢ Niebieskie Karty A były sporządzone przez:
▪

GOPS: 8

▪

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 2

▪

Policję: 4

▪

Oświatę: 0

▪

Ochronę zdrowia: 0

➢ Liczba rodzin, dla których wszczęto procedurę – 14
➢ Liczba Niebieskich Kart, które zostały założone ponownie: 0
➢ Liczba sporządzonych Niebieskich Kart C przez Grupę Roboczą: 17
➢ Liczba sporządzonych Niebieskich Kart D przez Grupę Roboczą: 13
➢ Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego: 4
➢ Liczba powołanych Grup Roboczych: 14
➢ Liczba spotkań Grup Roboczych: 52
➢ Liczba przekazanych przez Zespół zawiadomień do organów ścigania o
popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie – 0
➢ Osoby, którym zapewniono schronienie w ośrodkach wsparcia lub
specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 0
➢ Przypadki odebrania dziecka z rodziny na podstawie art. 12 a ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia
życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie – 0
➢ Liczba zakończonych procedur Niebieskie Karty: 12 (10 - z powodu ustania
przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy i 1- z
powodu braku zasadności podejmowanych działań).
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Poza obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, GOPS zajmuje się również
koordynacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Stara Kornica. Pierwszy Program został przyjęty do realizacji
uchwałą Rady Gminy w 2013 r. i obowiązywał do 2016 r. W 2017 r. został uchwalony kolejny
Program, na lata 2017-2021.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
Od 2010 r. GOPS udziela pomocy materialnej dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).
W 2021 r. pomoc materialna dla uczniów udzielana była w formie:
a)

stypendium szkolnego – dla 83 uczniów w okresie styczeń – czerwiec oraz 69
uczniów w okresie wrzesień – grudzień, w łącznej kwocie 62.676,00 zł,

b)

zasiłku szkolnego - dla ucznia, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego, w łącznej kwocie 500zł.

Stypendium szkolne przyznawane jest w postaci całkowitego lub częściowego pokrycia
kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą oraz całkowitego lub częściowego pokrycia
kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. W praktyce oznacza to przyznanie świadczenia w formie decyzji
administracyjnej wraz z zobowiązaniem rodziców uczniów do udokumentowania
poniesionych wydatków w formie rachunków, faktur, biletów miesięcznych itp. Wypłata
świadczeń następuje wyłącznie po przedłużeniu w/w dokumentów.
Wydatki na stypendia i zasiłki szkolne wyniosły w 2021 r. łącznie 63.176,00zł, z czego
56.858,00zł pochodziło z dotacji, a 6.318,00zł stanowiło wkład własny gminy. Od 2010 r.
GOPS udziela pomocy materialnej dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.).
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Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Rodzina 500+
Od kwietnia 2016 r. GOPS realizuje zadania ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (t j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), popularnie
nazywaną Programem „Rodzina 500+”. Jest to szerokie i uniwersalne wsparcie dla polskich
rodzin. Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem
dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500zł miesięcznie na każde dziecko w
rodzinie w wieku do 18. roku życia. Ponadto przyznanie świadczenia nie wymaga wydania
decyzji. Organ informuje wnioskodawcę o przyznaniu świadczenia za pośrednictwem poczty
elektronicznej
Prawo do świadczenia wychowawczego na 2021 r. zostało przyznane w 2019 r. do
31.05.2021 r. oraz w 2021 r. na okres od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.
Z uwagi na wyjątkową wielkość zadania, zarówno pod względem finansowym jak i
społecznym, realizacja Programu na poziomie gmin przebiega pod szczególnym nadzorem
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Co miesiąc składane jest sprawozdanie rzeczowo – finansowe z wykonywania
zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
W 2021 r. w Gminie Stara Kornica ze świadczenia wychowawczego skorzystało 881 dzieci z
511 rodzin. W sumie, w Gminie Stara Kornica na realizację w/w zadania w 2021 r.
wydatkowano:
➢ 4.794.647,20 zł na wypłatę świadczeń oraz
➢ 41.099,80 zł na obsługę (0,85% otrzymanej dotacji)

Pozyskiwane środki
1. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
W 2021 r. Gmina Stara Kornica przystąpiła do realizacji 3 programów w całości
finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego:
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1.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - w ramach programu
wsparciem usługami asystenta osobistego zostały objęte 2 osoby
niepełnosprawne. Łącznie zrealizowano 240 godzin usług. Realizacja zadania
umożliwiła osobom z niepełnosprawnością skorzystanie z pomocy asystenta
przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu
społecznym.

Koszt Programu wyniósł 10.241zł.
2. „Opieka wytchnieniowa” - przyznane usługi w ramach programu mają za
zadanie odciążenie opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad
osobami z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych
obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. W programie wzięło
udział 9 rodzin w tym 6 dzieci i 3 osoby dorosłe. Łącznie przyznano 1200
godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w
miejscu zamieszkania oraz 480 godzin w innym miejscu wskazanym przez
uczestnika programu.
Koszt Programu wyniósł 68.544zł.
3. „Opieka 75+” - W 2021 roku Gmina Stara Kornica przystąpiła do Programu
„Opieka 75+”, co pozwoliło na zwiększenie dostępności do usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla
mieszkańców Gminy w wieku 75 lat i więcej, będącymi osobami
samotnymi lub osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które
pozostają w rodzinie.
Gmina Stara Kornica realizowała Program w zakresie specjalistycznych
usług opiekuńczych, które dotychczas nie były świadczone ze środków
własnych. Z Programu skorzystało 8 osób. Seniorzy zgłaszali potrzebę
wsparcia w zakresie rehabilitacji fizycznej i pielęgnacji, co zostało
potwierdzone stosownymi zaświadczeniami lekarskimi.
W 2021 roku zrealizowano łącznie 452 godziny specjalistycznych usług
opiekuńczych, w tym 269 godzin rehabilitacji fizycznej i 183 godzin
pielęgnacji.
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Zadanie zostało zrealizowane poprzez zakup usług od sektora prywatnego.
Zaangażowano 2 osoby (fizjoterapeutę i pielęgniarkę) prowadzące własną
działalność gospodarczą, które świadczyły usługi osobiście.
Całkowity koszt realizacji zadania w 2021 roku wyniósł 24.778zł, z tego
dotacja otrzymana na realizację zadania wyniosła 12.389zł. oraz wkład
własny gminy w wysokości 50% kosztów realizacji zadania tj. w wysokości
12.389zł.
Program "Opieka 75+" pozwolił Gminie Stara Kornica rozszerzyć ofertę
usług opiekuńczych poprzez wprowadzenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Dofinansowanie usług było
znacznym wsparciem Gminy w wypełnianiu zadań własnych o charakterze
obowiązkowym.
Osoby biorące udział w Programie wyrażały duże zadowolenie z
możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy w miejscu
zamieszkania. Wsparcie fizjoterapeuty i pielęgniarki było adekwatne do ich
potrzeb zdrowotnych, a także uwzględniało ich ograniczenia
spowodowane wiekiem i stanem zdrowia. Dzięki Programowi „Opieka
75+” poprawiła się jakość życia 8 seniorów z Gminy Stara Kornica.

Przeciwdziałanie COVID-19
Program „Wspieraj Seniora”
W 2021 roku Gminy Stara Kornica przystąpiła do Programu „Wspieraj Seniora”. Jego
głównym celem było zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w
czasie trwania epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, a własnymi możliwościami
nie byli w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.
Bezpośrednim realizatorem Programu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek
zrealizował 33 zgłoszenia (14 zgłoszeń osób w wieku 70 lat i więcej oraz 19 zgłoszeń osób w
wieku poniżej 70 lat). Za pośrednictwem infolinii wpłynęły 4 zgłoszenia, zaś bezpośrednio do
pracowników socjalnych 29 zgłoszeń. Pomocy udzielono łącznie 18 osobom (6 seniorom w
wieku 70 lat i więcej oraz 12 osobom w wieku poniżej 70 roku życia).
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Informacja o realizacji Programu była rozpowszechnione wśród wszystkich mieszkańców
Gminy - plakaty na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach, seria ogłoszeń w
Katolickim Radiu Podlasie, strona internetowa http://www.ops.kornica.org i Facebook.
Gmina Stara Kornica przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” z uwagi na
specyfikę społeczności lokalnej oraz rozeznanie potrzeb seniorów. Program „Wspieraj
Senior” w roku 2021 okazał się bardzo pomocny we wzmocnieniu naszego samorządu w
zakresie realizacji usług na rzecz seniorów w związku z utrzymującym się stanem epidemii.
Dzięki realizacji Programu, seniorzy z naszej Gminy, którzy zdecydowali się na pozostanie w
domu, szczególnie w okresach zwiększonej zachorowalności, mieli szanse na zaspokojenie
swoich niezbędnych potrzeb. Najczęstszą formą wsparcia było zaopatrzenie seniorów w
żywność. W następnej kolejności było dostarczanie leków. Jednak nieocenioną formą
wsparcia było zapewnienie seniorom kontaktu z innymi osobami, nawiązanie rozmowy,
chociaż telefonicznej, możliwość opowiedzenia o swoim samopoczuciu, obawach, lękach.
Powyższe wsparcie było ważne, tym bardziej że seniorzy objęci usługami byli zazwyczaj
samotni, albo opuszczeni przez rodzinę, niepełnosprawni, chorzy przewlekle albo nieporadni.
Poza tym, zamieszkiwali w miejscowościach znacznie oddalonych od sklepów czy apteki.
Realizacja Programu umożliwiła na szybkie i sprawne dotarcie do seniorów. Dzięki niemu
żadna osoba potrzebująca pomocy nie została pozostawiona sama sobie w tak trudnej
rzeczywistości, jaką była epidemia Covid-19.
Na realizację w/w działania GOPS wydatkował kwotę 35.510zł, co w całości zostało
sfinansowane przez Wojewodę ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
Organizacja i obsługa telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz
informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.01.2021 r. i 14.01.2021 r., Gmina
Stara Kornica przystąpiła do realizacji zadań w zakresie organizacji i obsługi telefonicznego
punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi
SARS-CoV-19. W ramach tego działania zorganizowano:
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1.

transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o
niepełnosprawności oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do
przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do
punktu szczepień najbliższego miejscu zamieszkania. Transport był realizowany
przez pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2.

telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o

szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, tzw. gminną infolinię. Infolinia była
czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30, pod numerem telefonu
500 789 629 i była obsługiwana przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Na realizację w/w działania Gmina wydatkowała kwotę 25.965zł, co w całości zostało
zrefundowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za pośrednictwem
Wojewody.
Promocja szczepień
W dniu 10 czerwca 2021 roku Wojewoda Mazowiecki wydał polecenie, podjęcia przez
samorządy działań promocyjnych, w tym organizacyjnych i technicznych w celu zwiększenia
liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw
COVID-19. Gmina Stara Kornica zrealizowała następujące działania w tym zakresie:
a)

Opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, cukierki

reklamowe) dla około 1000 mieszkańców gminy. Wzrost liczby w pełni
zaszczepionych mieszkańców gminy z 19,0% (na dzień 25.06.2021 r.) do 36,6% (na
29.09.2021 r.),
b)

Nagranie i emisja spotu audio w Katolickim Radiu „Podlasie”,

c)

Nawiązywanie kontaktów z osobami 60+ przez pracowników GOPS,

d)

Organizacja kina familijnego w GOK wraz z emisją spotów promujących

szczepienia (film „Tajemniczy ogród”) wraz z poczęstunkiem,
e)

Organizacja konkursu na hasło promujące szczepienia z nagrodami.

Na promocje szczepień wydatkowano łącznie 5.860zł, co w całości zostało sfinansowane
przez Wojewodę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
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Konkurs „Rosnąca Odporność”
W 2021 r. Gmina Stara Kornica wzięła udział w konkursie pn. „Rosnąca Odporność”. Celem
konkursu było premiowanie gmin, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia
swoich mieszkańców w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2021 r. Dzięki
zaangażowaniu w obsługę punktu informacyjnego w sprawie szczepień, sprawnej organizacji
transportu do punktu szczepień oraz efektywnej promocji szczepień, Gmina Stara Kornica
zdobyła najwyższą nagrodę pieniężną w kategorii małych gmin (do 30 tys. mieszkańców) w
wysokości 1.000.000zł. Nagroda przeznaczona jest na dowolny cel związany z
przeciwdziałaniem Covid-19, tj. na wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia,
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym
społeczno-gospodarczych COVID-19.

Inne zadania
1.

Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1292 z późn. zm.) do
zadań zleconych gminie należy wydawanie decyzji przyznających prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej dla osób, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego.
Warunkiem otrzymania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej jest m.in. ubóstwo,
posiadanie obywatelstwa polskiego i zamieszkiwanie na terytorium RP. W 2021 r.
wydano 17 decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców naszej
gminy. Gmina nie ponosi kosztów z tego tytułu.

2.

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny
Od 2014 r. GOPS zajmuje się realizacją zadań z zakresu ustawy z dnia 21 czerwca 2001
roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021). W 2021 r. z pomocy w
formie dodatku mieszkaniowego skorzystały 2 rodziny (właściciele domów
prywatnych). Łącznie wypłacono 7 świadczeń na kwotę 1.101,14 (środki własne gminy).
Średnia wysokość miesięcznego dodatku dla 1 rodziny wyniosła 157,31zł.
Osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego mogą również od 2014 r. korzystać z
nowej formy pomocy tj. dodatku energetycznego (na podstawie ustawy z dnia 10
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kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).
Miesięczna wartość pomocy wynosi:
➢ dla osoby samotnej – 10,94zł w okresie styczeń – kwiecień 2021 r., 12,09zł w
okresie maj – grudzień 2021 r.,
➢ dla rodziny 2-4 osobowej – 15,19zł w okresie styczeń – kwiecień 2021 r., 16,79zł
w okresie maj – grudzień 2021r,
➢ dla rodziny składającej się z co najmniej 5 osób – 18,23zł w okresie styczeń –
kwiecień 2021 r., 20,15zł w okresie maj – grudzień 2021 r.
W naszej gminie w 2021 r. wypłacono 7 dodatków dla 2 rodzin na kwotę 118,49zł.
Dodatek energetyczny jest zadaniem zleconym gminie, w związku z czym gminie
przysługuje zwrot kosztów obsługi w wysokości 2% wydatków. W 2021 r. gmina
otrzymała na ten cel 2,37 zł.
3.

Karta Dużej Rodziny
Wydawanie Karty Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym gminie. Zadanie jest
realizowane przez GOPS w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz.1744) Prawo do posiadania Karty przysługuje
członkom rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, lub w wieku do
ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej
oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu
korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów i usług. Wykaz
uprawnień oraz instytucji dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i
Polityki Społecznej. Od stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również
rodzicom, którzy wychowywali kiedykolwiek co najmniej trójkę dzieci.
W 2021 r. wniosek o wydanie Karty złożyło 17 rodzin wielodzietnych. Na tej podstawie
przyznano 56 kart, w tym 28 kart dla rodziców i 28 kart dla dzieci.
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Na obsługę zadania w 2021 r. Gmina otrzymała 233,38zł.
Łącznie, od 2014 r. Karty Dużej Rodziny wydano dla 863 mieszkańców naszej Gminy, w
tym 406 kart dla rodziców i 457 kart dla dzieci.
4.

Czyste powietrze
W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) od listopada 2020 r. GOPS wydaje zaświadczenia o
wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka
gospodarstwa domowego dla osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o
przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Zaświadczenia wydawane
są po uprzednim złożeniu przez zainteresowanych mieszkańców pisemnego żądania
wydania zaświadczenia według wzoru określonego przez Ministra Klimatu. Procedurę
wydawania zaświadczeń regulują przepisy znowelizowanej ustawy Prawo ochrony
środowiska oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.
W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydano 35 zaświadczeń.

Podejmowane inicjatywy
1.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
W roku 2021 po raz kolejny, Ośrodek zajmował się dystrybucją pomocy żywnościowej w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W 2021 r. sprowadzono łącznie 39.872,82 kg. produktów żywnościowych (makaron
jajeczny, ryż biały, mleko UHT, cukier biały, buraczki wiórki, olej rzepakowy, kasza
jęczmienna, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka wieprzowa mielona, szynka
drobiowa, groszek z marchewką, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, filet z
makreli, herbatniki maślane, pasztet drobiowy, mus jabłkowy, fasolka po bretońsku,
płatki owsiane, kawa, miód). Wartość sprowadzonej żywności wyniosła 199.690,26 zł.
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Żywność była rozdawana w lutym, czerwcu i wrześniu w sali OSP w Rudce. Z pomocy
żywnościowej skorzystało 767 osób z naszej gminy.
Dodatkowo, poza Programem, osoby uprawnione do pomocy żywnościowej otrzymały
napoje - 816 kg, kefir – 18 kg, mąka - 50 kg, makaron – 63 kg, zupy – 10,80kg, przyprawy
– 12,94kg, syrop owocowy – 12 kg. Łączna pomoc poza Programem to 982,74 kg.
Wartość tej pomocy wynosiła 4.455,01 zł.
2.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Konstantynowie
Od 2013 r. GOPS współpracuje z Gminą Konstantynów w celu zapewnienia miejsc dla
mieszkańców naszej gminy w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ). Warsztaty
przeznaczone
są dla osób niepełnosprawnych, które posiadają specjalne wskazanie do terapii
zajęciowej.
W 2021 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Konstantynowie uczestniczyło 5
mieszkańców gminy Stara Kornica. Koszty uczestnictwa ponosi PFRON oraz w 10 %
Starostwo Powiatowe w Łosicach.

3.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Litewnikach
Na mocy Porozumienia z 14 grudnia 2016 r. Wójta Gminy Sarnaki i Wójta Gminy Stara
Kornica od 2017 r. mieszkańcy naszej Gminy mogą korzystać z ośrodka wsparcia
dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Nowych Litewnikach. W 2021 r. z pomocy Ośrodka korzystały 4 młode
osoby. GOPS organizuje i finansuje dowóz osób do Ośrodka, przy czym od 2021 roku
koszt jest refundowany przez Gminę Sarnaki w wysokości 50% poniesionych kosztów.

4.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kornicy w 2021 r. współpracował z:
➢ Bankiem Żywności w Siedlcach w zakresie PO PŻ 2014-2020
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➢ Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Siedlcach; PKPS od kilku lat użycza dla
GOPS sprzęt dla osób niepełnosprawnych, który przekazywany lub wypożyczany
jest chorym mieszkańcom z naszej gminy,
➢ Stowarzyszeniem na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i
hazardem w Siedlcach „Szansa” (kierowanie osób z problemem alkoholowym
do korzystania z oferty stowarzyszenia oraz udział w bezpłatnym szkoleniu),
➢ Caritas Diecezji Siedleckiej w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem (kierowanie osób do Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w
Łosicach),
➢ Lokalnymi parafiami – w Starych Szpakach i Starej Kornicy (odczytywanie
ogłoszeń o pomocy żywnościowej),
➢ Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „Razem” w Kobylanach (w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie).
➢ Poradnią Profilaktyczno-Rehabilitacyjną dla Osób Uzależnionych i
Współuzależnionych „Powrót z U” w Łosicach.
5.

Projekt socjalny „Dobro procentuje”
Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie informacji o niepełnosprawnych
mieszkańcach Gminy Stara Kornica, którzy posiadają założone subkonta w organizacjach
pożytku publicznego i za ich pośrednictwem zbierają środki finansowe na pokrycie
kosztów leczenia i rehabilitacji. Realizacja projektu polega na opracowaniu i dystrybucji
ulotek o potrzebach poszczególnych osób niepełnosprawnych z podaniem danych do
przekazania 1% podatku. Projekt realizowany jest w miesiącach styczeń-kwiecień
każdego roku, tj. w okresie rozliczeń podatkowych. W 2021 r. do projektu przystąpiło 6
osób niepełnosprawnych, w tym 4 osoby dorosłe i 2 dzieci.

6.

Projekt socjalny „Społeczna lodówka”
Celem głównym projektu jest dzielenie się i niemarnowanie żywności. Każda osoba, która
chce podzielić się żywnością, może jej nadmiar umieścić w lodówce. Działanie zakłada
również przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu, m.in. poprzez
zapobieganie niedożywieniu osób uzależnionych od alkoholu.
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Lodówka na potrzeby projektu została zakupiona za kwotę 1.002zł ze środków na
przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pracownicy socjalni Ośrodka na bieżąco informują
mieszkańców o możliwości wspierania inicjatywy i korzystania z pomocy, a także są także
odpowiedzialni za nadzór nad stanem zaopatrzenia lodówki.
7.

Projekt socjalny „Serce na nakrętki”
Projekt socjalny zakłada zbieranie plastikowych nakrętek oraz ich sprzedaż na rzecz osób
niepełnosprawnych. W ramach prowadzonej akcji w 2021 r. zebrano łącznie około
1.000kg nakrętek na kwotę 1.608zł. Cała kwota ze sprzedaży nakrętek w 2021 roku była
przekazywana na konto Fundacji z przeznaczeniem na rehabilitację 2 dzieci z Kobylan,
które cierpią na chorobę genetyczną Pelizaeusa-Merzbachera.
Do realizacji projektu niezbędny był zakup metalowego pojemnika na nakrętki, w
kształcie serca, za kwotę 2.065zł. Zakup sfinansowano ze środków na przeciwdziałanie
alkoholizmowi jako działanie profilaktyczne, tj. kształtowanie systemu wartości:
życzliwość, zrozumienie i pomoc osobom potrzebującym. Pojemnik został zainstalowany
przed budynkiem Urzędu Gminy w Starej Kornicy.

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej
Zapewnienie środków finansowych na realizację Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na terenie Gminy Stara Kornica na lata 2016-2022, ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka.
Realizacja obligatoryjnych zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, w tym:
➢ Zwiększenie nakładów na usługi opiekuńcze. Ciągły proces starzenia się
społeczeństwa w Gminie Stara Kornica powoduje konieczność zapewnienia
opieki osobom starszym, które są jej pozbawione ze strony rodziny lub gdy
rodzina sama nie jest w stanie zapewnić jej w wymaganym zakresie lub formie.
Corocznie wzrasta zainteresowanie mieszkańców naszej Gminy tą formą
pomocy.
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➢ Zapewnienie środków na odpłatność za pobyt naszych mieszkańców w domach
pomocy społecznej. Koszt odpłatności za pobyt w DPS stanowi znaczne, stałe i
długotrwałe zobowiązanie dla budżetu Gminy.
➢ Utworzenie mieszkania chronionego. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
mieszkanie chronione jest formą pomocy m.in. dla osób starszych,
niepełnosprawnych, chorych. Pobyt w mieszkaniu chronionym, pod opieką
specjalistów, może zastąpić pobyt w placówce zapewniającej całodobowa
opiekę.
Utworzenie placówki wsparcia dziennego. Wymóg utworzenia i prowadzenia placówki
wsparcia dziennego spoczywa na Gminie na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej. Placówka wsparcia dziennego zapewnia pomoc rodzinie w opiece
i wychowywaniu dzieci. Może być prowadzona w różnych formach, tj. opiekuńczej (np. jako
koło zainteresowań, świetlica, klub, ognisko wychowawcze), specjalistycznej lub pracy
podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

11. Bezpieczeństwo
11.1. Bezpieczeństwo publiczne
Oceniając stan bezpieczeństwa gminy Stara Kornica należy stwierdzić, iż w 2021 roku
zaistniały 53 zdarzenia przestępcze: kierowanie w stanie nietrzeźwości 4, kradzież z
włamaniem 2, uszkodzenie mienia 4, znęcanie się nad rodziną 1, wypadek drogowy 4,
groźby karalne 4, oszustwo 4, pożar samochodu 1, ochrona zwierząt 1, przywłaszczenie
dokumentu 1, naruszenie miru domowego 2, oszustwo komputerowe 4, wypadek przy pracy
1, usiłowanie dokonania oszustwa 1, pomoc w samobójstwie 2, zmiana drogomierza 2,
kradzież 4, uporczywe nękanie 2, pożar 1, pobicie 1, niezatrzymanie pojazdu do kontroli 1,
nieumyślne spowodowanie śmierci 1, naruszenie czynności życiowych ciała 1, posiadanie
środków odurzających 2, niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdu 2, fałszywe
zawiadomienia o zdarzeniu 2 i przywłaszczenie pieniędzy 1.
Ujawniono łącznie 74 wykroczenia w tym 24 w ruchu drogowym (przekraczanie dozwolonej
prędkości, kolizje drogowe, kierowanie pojazdem po użyciu, kierowanie bez wymaganych
dokumentów, nie stosowanie się do znaku drogowego lub polecenia osoby uprawnionej), zaś
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pozostałe 50 to wykroczenia porządkowe (kradzież, uszkodzenie mienia, zaśmiecanie,
fałszywy alarm, nieobyczajny wybryk, sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru, użytkowanie
cudzego gruntu leśnego lub rolnego, niszczenie zasiewów nietrzymanie psów na uwięzi,
spożywanie alkoholu w m-cu publicznym, niestosowanie się do obostrzeń COVID-19,
zakłócanie ładu i porządku publicznego, wprowadzenie w błąd organu państwowego oraz
niestosowanie się do poleceń wydawanych przez osobę uprawnioną). Na terenie Naszej
gminy funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łosicach przeprowadzili łącznie 347
interwencji.
Rejon gminy Stara Kornica jest obsługiwany przez jednego dzielnicowego, wspieranego przez
funkcjonariuszy Zespołu Patrolowo Interwencyjnego, Ogniwa Ruchu Drogowego oraz
Prewencję Kryminalną. W celu zapobiegania ewentualnym zjawiskom kryminalnym i
patologiom społecznym dzielnicowy starał się dotrzeć do każdej rodziny, rozpoznawał
problemy, prowadził pogadanki i spotkania środowiskowe (73) a w razie potrzeby udzielał
porad. Dla eliminacji przemocy w rodzinie oraz nadużycia alkoholu realizowano procedurę
Niebieskiej karty (w 4 rodzinach), kierowano wnioski o leczenie odwykowe do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymywano stałą współpracę z
Samorządem lokalnym, PCPR, GOPS, Sądami oraz Placówkami Oświatowymi.
Ważną informacją jest również powstanie w 2016 roku aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Za jej pomocą każdy obywatel może wskazać miejsca w których zagrożone
jest bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
dostępna jest na stronie www.policja.pl W 2021 roku zaznaczonych zostało 56 miejsc
zagrożonych takich jak (spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym-23, dzikie wysypiska
śmieci-9, nieprawidłowe parkowanie-1, akty wandalizmu-1, grupowanie się małoletnich
zagrożonych demoralizacją-1, używanie środków odurzających-3, osoba bezdomna-1,
wałęsające się bezpańskie psy-4, nielegalna wycinka drzew-5, miejsca niebezpieczne nad
wodą-1, kłusownictwo-5 oraz poruszanie się po terenach leśnych quadami-2).
Komenda Powiatowa Policji w Łosicach w ramach swoich kompetencji prowadzi działania
zmierzające do ograniczenia wymienionych zjawisk.
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11.2. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i funkcjonowanie jednostek OSP w Gminie
Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej są zadaniami własnymi
Gminy Stara Kornica zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. 2022, poz. 559 z poźn. zm.). Wszelkie działania w tym zakresie
realizowane są przy pomocy druhów strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Działalność straży finansowana jest w głównej mierze z budżetu gminy, środków dotacji z
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji oraz środków pozyskanych od sponsorów.
Gmina Stara Kornica jest gminą typowo rolniczą, dlatego też w okresie letnim występuje
duże zagrożenie pożarami na polach podczas żniw, poza tym przez teren gminy przebiega
droga wojewódzka nr 698, dlatego też na tym odcinku istnieje większe ryzyko występowania
wypadków drogowych.
Na terenie gminy funkcjonuje 6 jednostek OSP, w tym 3 jednostki należą do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: Rudka, Nowa Kornica i Stare Szpaki. Wszystkie jednostki
zrzeszają łącznie 270 druhów.
W 2021 r. 8 druhów ukończyło szkolenie Podstawowe Strażaka Ratownika Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Strażacy oprócz udziału w akcjach ratowniczych prowadzą również pogadanki i pokazy w
szkołach. W 2021 r. jednostka OSP Rudka przeprowadziła 2 pogadanki, a jednostka OSP Stare
Szpaki przeprowadziła 3 pogadanki.
Ilość wyjazdów jednostek OSP w 2021 r. do akcji ratowniczo-gaśniczych przedstawia się
następująco:
Tabela 34 Ilość wyjazdów jednostek OSP w 2021 r.

Jednostka OSP

Pożary

Ćwiczenia

10

Miejscowe
zagrożenia
31

0

Alarmy
fałszywe
0

OSP Nowa Kornica
OSP Nowe Szpaki

2

2

0

0

OSP Rudka

7

10

0

1
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Jednostka OSP

Pożary

Ćwiczenia

3

Miejscowe
zagrożenia
9

0

Alarmy
fałszywe
0

OSP Stare Szpaki
OSP Wyrzyki

1

7

0

0

OSP Kobylany

2

3

0

0

Zakupione wyposażenie
Zaangażowanie i współpraca zarządów OSP i gminy zaowocowała pozyskaniem środków
zewnętrznych, doposażeniem jednostek OSP w umundurowanie i sprzęt ratowniczy oraz
wykonaniem niezbędnych remontów. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w 2021r r.
w rozbiciu na poszczególne jednostki OSP przedstawia się następująco:
W ramach pozyskania środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego zrealizowała
następujące zadania:
1. Modernizacja strażnicy OSP w Nowej Kornicy – w ramach zadania wykonano
remont bram garażowych, koszt całkowity wyniósł 15 000,00 zł, w tym dotacji
15 000,00zł.
2. Zakup odzieży ochronnej da OSP Wyrzyki – w ramach dotacji zakupiono 3
komplety ubrania specjalnego FR-008, 3 komplety hełmu bojowego, 3 pary butów
strażackich, 3 pary rękawic strażackich oraz aparat powietrzny nadciśnieniowy,
koszt całkowity wyniósł 23 211,33 zł, w tym dotacji 11 400,00 zł.
3. Modernizacja strażnicy OSP Rudka – w ramach dotacji wykonano wymianę
podłogi, całkowity koszt wyniósł 17 143,99 zł, w tym dotacji 7 000,00 zł oraz
10 143,99 zł z funduszu sołeckiego
W ramach środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jednostki OSP
zrealizowały następujące działania:
1. Fundusz przeciwdziałania Covid – 19, zadanie polegające na zakupie wyposażenia
wykorzystywanego do udzielenia pierwszej pomocy.
OSP Nowa Kornica – w ramach dotacji zakupiła 1 komplet hełmu bojowego HEROS
oraz 1 komplet ubrania specjalnego PREDATOR, koszt całkowity wyniósł 5 022,09 zł w
tym dotacji 5 000,00 zł.
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OSP Stare Szpaki – w ramach dotacji zakupiła 1 komplet ubrania specjalnego
PREDATOR oraz 3 pary rękawic specjalnych, koszt całkowity wyniósł 5 000,00 zł w
tym dotacji 5 000,00 zł.
OSP Wyrzyki – w ramach dotacji zakupiła 1 komplet hełmu bojowego HEROS oraz 1
komplet ubrania specjalnego PREDATOR, koszt całkowity wyniósł 5 022,09 zł w tym
dotacji 5 000,00 zł.
OSP Rudka - w ramach dotacji zakupiła 1 komplet ubrania specjalnego PREDATOR
oraz 3 pary rękawic specjalnych, koszt całkowity wyniósł 5 000,00 zł w tym dotacji
5 000,00 zł.
OSP Nowe Szpaki - w ramach dotacji zakupiła 1 komplet hełmu bojowego HEROS
oraz 1 komplet ubrania specjalnego PREDATOR, koszt całkowity wyniósł 5 153,70 zł w
tym dotacji 5 000,00 zł
2. Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo –
gaśniczych:
OSP Nowe Szpaki - w ramach zadania zakupiło wyposażenie osobisto – ochronne tj. 2
komplety ubrania specjalnego FHR MAX, koszt całkowity wyniósł 5 696,00 zł w tym
dotacji 5 696,00 zł.
W ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostki OSP zrealizowały
następujące działania:
1. Zadanie pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej
włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego „
OSP Rudka – w ramach zadania zakupiono szafę na ubrania specjalne, koszt całkowity
wyniósł 2 000,00 zł, w tym dotacji 2 000,00 zł.
OSP Nowa Kornica – w ramach zadania zakupiła Namiot pneumatyczny dowódczo –
sztabowy z wyposażeniem, koszt całkowity wyniósł 25 599,99 zł oraz zakupiono 2
komplety ubrania specjalnego FHR-008, 2 komplety hełmu bojowego HEROS, 2 pary
butów strażackich skórzanych, koszt całkowity wyniósł 11 363,97 zł. Łączny koszt
zadania wyniósł 36 963,96 zł, w tym dotacji 36 363,00 zł.
OSP Stare Szpaki – w ramach zadania wykonała remont strażnicy tj. malowanie
garażu jednostki OSP Stare Szpaki, całkowity koszt wyniósł 2 000,00 zł, w tym dotacji
2 000,00 zł.
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W ramach środków z Funduszu Składkowego ubezpieczenia Społecznego Rolników
zrealizowano następujące działania:
1. Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnej z terenów wiejskich OSP Rudka – zakup 2 szt. radiotelefonu z ładowarką
zasilaną z instalacji samochodu oraz rozdzielacz kulowy – koszt zadania 5 900,00 zł, w
tym kwota dotacji 5 500 zł.
2. Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnej z terenów wiejskich OSP Wyrzyki – zakup aparatu powietrznego butlowego
z maską i sygnalizatorem oraz wąż pożarniczy tłoczony do pomp – koszt zadania
5 646,93 zł, w tym kwota dotacji 5 500,00 zł.
Łączna wartość w/w zadań wynosi: 138 760,09 zł
Tabela 35 Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne

Rodzaj wydatku

Łączna kwota
poniesionych wydatków

Wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalent strażaków

61 393,59

Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dodatkowe
wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz
pracy, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na ZFŚS

68 682,56

Zakup materiałów i wyposażenia, m.in. akumulatory, opony, części
zamienne do samochodów pożarniczych, paliwo

119 806,42

Zakup energii

5 147,40

Zakup usług remontowych

8 575,00

Zakup usług zdrowotnych

0,00

Zakup usług pozostałych, m.in. badania techniczne pojazdów, przeglądy
sprzętu pożarniczego

11 679,88

Różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenia pojazdów i ubezpieczenia
osobowe

9 213,00

RAZEM

284 762,85

104 | S t r o n a

Raport o stanie Gminy Stara Kornica za 2021 rok

11.3. SARS-CoV-2
W 2021 roku na terenie Gminy Stara Kornica obowiązywały obostrzenia związane ze stanem
epidemii w Polsce, spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Liczba zachorowań utrzymywała się
na wysokim poziomie. Wójt Gminy Stara Kornica w celu zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom korzystających z usług Urzędu oraz pracownikom Urzędu, w połowie marca
2021 r. wydał zarządzenie w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy w Starej Kornicy oraz
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy. W urzędzie został uruchomiony
Punkt Obsługi Klienta, gdzie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym można było
załatwić sprawę. W wejściu do budynku urzędu została umieszczona skrzynka podawcza, do
której można było złożyć wypełnione dokumenty. Druki i formularze na bieżąco były
wykładane przy skrzynce podawczej. Również za pomocą Internetu czy bankowości
internetowej, można było złożyć pismo czy wniosek bądź dokonać wpłaty za należności.
Otwarcie Urzędu dla interesantów, nastąpiło 18 maja 2021 r. z zachowaniem
obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, Wójt Gminy Stara
Kornica zarządził również zamknięcie wszystkich świetlic wiejskich, strażnic OSP działających
na terenie gminy. Czas zamknięcia i otwarcia świetlic i strażnic był równoległy z otwarciem i
zamknięciem urzędu.
Na początku roku 2021 w całej Polsce został wprowadzony Program Szczepień Ochronnych
przeciwko wirusowi Sars-CoV-2. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Starej Kornicy uruchomił specjalna infolinię, dzięki której można było otrzymać
wszelakiego rodzaju informacje odnośnie szczepień. Został również uruchomiony bezpłatny
transport na szczepienia dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności bądź dla
osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności
w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień. W czerwcu 2021r Wojewoda
Mazowiecki wydał decyzję o podjęciu działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie
liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19. W ramach podjętych
działań na terenie Gminy zostało zorganizowane kino familijne oraz konkurs z nagrodami
rzeczowymi na najlepsze hasło promujące szczepienia przeciwko COVID-19. Mieszkańcy
gminy chętnie wzięli udział w wydarzeniu.
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W lutym 2021 r. z Wojewódzkiego Magazynu Obrony Cywilnej zostały pozyskane 1010 szt.
500ml płynów do dezynfekcji, które zostały przekazane do wszystkich placówek oświatowych
znajdujących się na terenie gminy oraz do ośrodka zdrowia.
W marcu 2021 roku Gmina pozyskała od Wojewody Mazowieckiego 14 200 szt. maseczek,
które zostały sterylnie spakowane i dostarczone do wszystkim mieszkańców gminy przez
druhów z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
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