P R O T O K Ó Ł Nr XXI/2015
z Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy, odbytej w dniu 28 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Stara Kornica Elwiry Hulińskiej.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 9 -tej.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - otworzyła obrady XXI Sesji Rady Gminy, powitała
wszystkich obecnych. Stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 15 radnych.
W załączeniu lista obecności radnych.
Następnie przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Podjęcie uchwał w sprawie :
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015 – 2018,
- zmiany w budżecie gminy na 2015 r.,
- określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego
przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz szkoły podstawowej i
gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Stara Kornica oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów,
- uchwalenie planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na rok 2016,
- zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 r.,
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.,
- przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025”,
- wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kornica,
- wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kornica
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Stara Kornica,
- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nakładu na obcym gruncie w postaci budynków bazy
GS-u z wyłączeniem dwukondygnacyjnego budynku Strażnicy OSP stanowiącego własność Gminy
Stara Kornica w miejscowości Stare Szpaki za zaległe zobowiązania z tytułu podatku od
nieruchomości.
5. Wnioski i interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Porządek obrad przegłosowano. Za przyjęciem głosowali wszyscy radni. Głosów „za” było 15.
Przeciwnych i wstrzymujących się od głosów nie było.
Ad.pkt.3.p.p. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – witam Szanownych Państwa, mamy już za sobą rok 2015. W
roku 2015 nakreślone zadania inwestycyjne przez Radę Gminy zostały wykonane w 100%,
mianowicie modernizacja ujęcia wody Nowa Kornica, budowa przydomowych oczyszczalni, budowa
drogi w Rudce, wentylacja. W trakcie w których inwestycje doszły w drugim półroczu to
wykonaliśmy 100 instalacji solarnych jak również została wykonana i rozliczona przez gminę
przebudowa drogi w ramach schetynówki Nowa Kornica. W ramach tych przedsięwzięć gmina
wydała na inwestycje w 2015 r. pomad 6 mln, wszystkie zadania inwestycyjne zostały rozliczone i
faktury zostały zapłacone. Na dzień dzisiejszy gmina ma zero zadłużenia, także rachunek gminy nie
jest obciążony żadnymi kredytami. W ostatnim czasie ogłosimy przetarg na zbiórkę śmieci
ponieważ umowa z dotychczasową firmą obowiązywała nas do końca grudnia 2015 r. Przetarg się
odbył tydzień temu, przystąpiły dwie firmy do zbiórki śmieci, ale niestety kwota zabezpieczona w
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budżecie jest niższa niż kwoty oferowane. Kwota zabezpieczona w budżecie to jest ilość osób,
mieszkańców razy stawki jakie mamy. My mamy w tej chwili przeznaczone na zbiórkę śmieci w
budżecie gminy na 2016 r. 208.168,44 zł, oferta jedna była za 249.259,68 zł, a druga za 290.733,84
zł, stąd przetarg nie doszedł do skutku. O tym informowałem radnych na posiedzeniu komisji.
Dobiegły do końca rozmowy i prace odnośnie Zakładów Kredowych Kornica, w tej chwili miałem po
raz kolejny spotkanie z przedstawicielami. W styczniu firma będzie wchodzić na swój majątek, będą
dokonywać skrywki i będą podejmować kolejne zadania, inwestycje aby te przedsięwzięcie, ta
działalność została uruchomiona.
Ad.pkt.4.p.p Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stara Kornica na lata 2015 – 2018. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała treść uchwały. Na komisjach została omówiona
szczegółowo Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Kornica na lata 2015 – 2018, czy
jeszcze raz omówić, czy są pytania?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie.
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
było.
Uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 r. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Skarbnik Gminy Anna Blondyk odczytała treść uchwały. Na komisjach została omówiona
szczegółowo uchwała, czy jeszcze raz omówić, czy są pytania?
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – nie widzę.
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
było.
Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz szkoły
podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Stara Kornica oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – też uchwała była omawiana na komisjach. Pani
Przewodnicząca proszę bardzo.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Ewa Szydłowska – myślę, że do szkoły podstawowej i
gimnazjum możemy wziąć z opinii pani dyrektor z Kornicy, czyli kandydat realizował obowiązek
przedszkolny w przedszkolu, rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny, miejsce pracy
przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w pobliżu szkoły. Natomiast do przedszkola i oddziału
przedszkolnego proponuje jako najwięcej punktów 6, to pierwsze kryterium dziecko pięcioletnie
objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem oraz o z odroczonym obowiązkiem, oboje rodzice
są osobami pracującymi lub studiującymi w trybie dziennym, dziecko którego rodzeństwo
kontynuuje edukację, trwa rekrutacja w danym przedszkolu, dziecko z rodzin o udokumentowanej
trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej. To jest moja propozycja.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – czy inne propozycje macie Państwo?
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
było.
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Uchwała w sprawie uchwalenie planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na rok 2016. Uchwała
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – odczytała treść uchwały.
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
było.
Uchwała w sprawie zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 r.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – odczytała treść uchwały.
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
było.
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska – odczytała treść uchwały.
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
było.
Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Stara Kornica na lata 2016-2025”.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Radny Leszek Muszyński – w programie strategii wspomniane jest, że Gmina Kornica słynęła z
wydobywania kredy. Może by wójt wspomniał trochę szerzej odnośnie tej firmy, czy jakieś
zapytania o miejsca pracy powstałe, jak ta firma ma rozpocząć swoją działalność od wydobycia
skrywki, czy wydobycie szersze? Chodzi mi o szersze informacje.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – firma OMYA jest aktualnie właścicielem po byłych zakładach
kredowych, zgodnie z badaniami geologicznymi są miliony m³ kredy Mt, oni posiadają areał ok 50
ha. Jest w tej chwili po tej całej procedurze która trwała od 2012 r., powiem Państwu tak, w tej
chwili firma ma już koncesje na wydobycie i ma zatwierdzony plan. Te dwie czynności, które trwały
głównie koncesja ze trzy lata, odwołania i sądy zwieńczyła się i w tej chwili tak jak powiedziałem w
swoim wcześniejszym wystąpieniu na ostatnich rozmowach w styczniu mają przyjść maszyny będą
dokonywać skrywki. Jednocześnie mają już załatwione uzgodnione odwodnienie części zalanej, tej
części po byłym zakładzie, tam gdzie jest zgodnie z raportem około 160 000 m³ wody, tam będzie
budowany kolektor ściekowy to też zostało zatwierdzone i decyzja została już uprawomocniona.
Oni tu rozmawiali i dyskutowali bo to będzie kolektor, który będzie odprowadzał wodę do Wólki do
rzeki, to było nawet wniosek składany do Sokołowa, nie chce skłamać spółek wodnych, jednostki
która odpowiada za te rzeki. Przy dużych opadach, roztopach to będzie regulowane, woda nie
będzie leciała jednym strumieniem, tak mają prowadzić to odwodnienie żeby nie doszło do zalania
pól, łąk uprawnych. Te dwie rzeczy, czyli uzyskanie pozwolenia wraz z zatwierdzeniem planu to już
mają, mają pozwolenie na odprowadzenie tych wód. W tej chwili idzie proces i działania uzyskania
pozwolenia na budowę zakładu. Zakład powstanie w części północnej, czyli bliżej granicy drogi
Koszelówka – Kornica, tam na wysokości naszego składowiska śmieci. Będzie to zakład jeden
najnowszy w Europie, nakłady inwestycyjne związane z budową tego zakładu są planowane około
10 mln euro. Prace już się rozpoczęły, dokumentacja, projekt jest robiony. Badania geologiczne na
tamtym obszarze też były robione pod kontem usadowienia zakładu, fundamentów i tak dalej, jakie
trzeba spełniać normy budowlane. Jeżeli będzie wszystko w porządku to pewnie na przestrzeni
następnego roku, ewentualnie 17, plany są takie żeby inwestycje w postaci budowy zakładu
zrealizować. Są już dokumentacja, projekty, już są zamówienia na konstrukcje, elementy. To będzie
zakład z konstrukcji metalowej, stalowej, nikt teraz nie będzie budował z cegieł. Ile osób będzie
pracować, to zależy od skali produkcji, skali sprzedaży. Ale na pewno produkcja będzie oparta na
zatrudnieniu stałym, w tej chwili czynności związane z odwodnieniem, czy nawet ze skrywką i
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otwarciem złóż to firma zleca firmom zewnętrznym, czyli ogłasza przetarg na odpompowanie tego
stałego zbiornika, tak samo jak i dokonanie skrywki i otwarcie złoża, te 16 ha o które ubiegali się o
koncesję. To byli Austriacy, Szwajcarzy, kilka razy, ostatnio byli przed świętami. Została wyłoniona
firma, która w styczniu ma rozpocząć pracę skrywkową. Są dzisiaj sołtysi, między Kornicą Starą a
Wólką nie ma drogi, ta droga jest na prywatnych gruntach, prace zostały uruchomione chcemy tam
drogę utworzyć gminną i cały transport czy to technologiczny, produkcja i wywożenie tego surowca
będzie się odbywało tamtym ciągiem, tutaj samochody nie będą jeździły przez centrum tak jak było
przy starych zakładach. Wszystkie sprawy związane z transportem będą się odbywały na
pograniczu, drogą gminną miedzy Wólką Nosowską, a Kornicą. Trwało to długo bo sytuacja była
skomplikowana, trzeba było jeździć po sądach, odwołania były do kolegium ale w końcu proces
został sfinalizowany i tak jak mówię zostały wydane wszystkie pozwolenia i decyzje one są już
prawomocne, także jestem z tego bardzo zadowolony. Trochę to pochłonęło czasu i więcej zdrowia
żeby doprowadzić do finału, ale tak jak mówiłem na rozprawach czy w innych miejscach dla nas
najlepiej dla gminy najlepiej jak będzie dziesięć, piętnaście to każdy kto się utrzyma na rynku to
gmina będzie miała z tego dochody. Tutaj gmina będzie miała dochody czy od wydobycia, czy
podatek dochodowy, czy od nieruchomości, podatek dochodowy od osób fizycznych, prawnych.
Tam jest układ taki oni mają zgodę, pozwolenie budowanie transformatora, będą budować. W tej
chwili były uzgodnienia, będą korzystać z naszej wody bieżącej, tam w wzdłuż ich działki idzie
wodociąg 110, nie ma tam kanalizacji, ścieki bytowe będą odprowadzone w zbiornikach
ściekowych, czyli bezodpływowych.
Radny Leszek Muszyński – czy kapitał jest Polski?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – OMYA jest to firma rodzinna z siedzibą w Szwajcarii, kapitału
Polskiego w tej firmie nie ma. Najbliższym zakładem który do nich należy to był Mielnik. Mają sześć
zakładów innych w Polsce, mają na świecie 160 różnych krajach swoje zakłady kopalniane, sprawa
finansowa to idzie w miliardy dolarów. Proces ten trwał, ale byli na tyle zdeterminowani żeby to jak
najszybciej zamknąć, przy pomocy samorządu udało się ten temat dopiąć i zamknąć tak ze sprawy
wydobycia z tego co ostatnio mówili panowie to już na wiosnę chcieliby żeby z tych pokładów kredę
zbierać i przetwarzać w Wólce, bo w Wólce tak jak rada się zgodziła oni mają umowę dzierżawy na
trzy lata. Szanowni Państwo ich produkcja będzie odbywała się na cele rolnicze i cele
przemysłowe. Kreda obecnie ma bardzo duże zastosowanie w rolnictwie ale i w różnego rodzaju
przemysłach, właśnie produkcja będzie szła i na cele rolnicze i na cele przemysłowe.
Radna Ewa Szydłowska – kto stworzył tą strategię rozwoju i na ile ona jest elastyczna?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – pracownicy gminy.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Ewa Szydłowska – a na ile to jest właśnie
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to jest napisane, ponieważ Szanowni Państwo bardzo ogólnie do
zmian tak żeby podkreślić 2016-2020. Jeżeli będzie gmina ubiegała się o środki zewnętrzne to
jednym z wymaganych dokumentów tak jak był program niskoemisyjny, tak gmina powinna mieć
strategię rozwoju na lata 2016-2020. Budowanie strategii opierało się na mocnych, słabych
stronach, na SWOT zmieniając główne zagadnienia jakie w trakcie realizacji w tym okresie 20162020 będziemy robić z uwzględnieniem tych przedsięwzięć i działań, które ewentualnie mogą
powstać i mieszkańcy oczekują, a jednocześnie były wpisane w tą strategię, zgodnie ze strategią
marszałka, czy strategią kraju.
Radna Ewa Szydłowska – dla mnie jest to dosyć ogólnie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – bardzo ogólnie, słusznie pani zauważyła.
Radna Ewa Szydłowska – drogi i komunikacja, znam powód dla którego to jest ogólnie bo tu jest
napisane z jakiego powodu
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – do tego się sprowadza strategia.
Radna Ewa Szydłowska – ale drogi i komunikacja to ja tu nie widzę strategii, to jest stan faktyczny.
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.
Radna Ewa Szydłowska – to gdzie tu strategia?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – strategią my nie będziemy budować autostrad w gminie
Radna Ewa Szydłowska – nie, ale chociaż zadnie poprawa dróg i komunikacji.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, to jest zawarte w palnie przestrzennym.
Radna Ewa Szydłowska – to dlaczego to się nazywa strategia, to powinno być stan faktyczny
Gminy Stara Kornica.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jest zapisane w instrukcjach, zarządzeniach, że każda jednostka
ubiegając się o środki zewnętrzne, że musi mieć strategię rozwoju na lata 2016-2020. I stąd tytuł
tego opracowania musi być odniesiony do zapisów w rozporządzeniu, czy w ustawach, czy w
instrukcjach.
Radna Ewa Szydłowska – no tak, ale strategia rozwoju gminy, plan długofalowego działania rady
gminy i wójta.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, jest strategia mazowsza, jest strategia regionu, jest strategia
kraju. Te wszystkie dokumenty Szanowni Państwo były przez jednostki przyjmowane i to było też
przyjmowane strategia Polski na lata 2016-2020, która była przyjmowana w ramach wsparcia
Brukseli i Polski na lata 2016-2020.
Radna Ewa Szydłowska – ale to jest stan faktyczny, ja nie widzę tutaj kierunków, taki dosyć ogólny
i uważam że ona powinna być poprawiona.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – w każdej chwili można zmieniać, to nie pisze się konkretnego
rodzaju
Radna Ewa Szydłowska – to moja opinia na ten temat.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – czy są jeszcze jakieś pytania?
Radny Ignacy Janczuk – Ewa ma rację, bo my już od jakiegoś czasu się staramy aby objąć
strategią te remonty naszych dróg, które są wybudowane wcześniej i powinnyśmy planować na lata
do przodu, długofalowo, żeby te drogi które są remontować w jakiś sposób. I to powinno być ujęte
w tej strategii, bo to jest plan na lata. Żeby każdy kto zajrzy w ten plan wiedział w jakim kierunku
gmina ma zmierzać.
Radna Ewa Szydłowska – z tego nie wynika.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jeżeli będziemy składać wniosek w PROW jak rada ustaliła o
środki zewnętrzne na przebudowę drogi to żeby mieć więcej punktów to musi być strategia gminy
przyjęta. W strategii nie piszę się że to ma być droga w Wygnankach, Popławach, Koszelówce,
tego się nie pisze.
Radna Ewa Szydłowska – ale w strategii się pisze poprawa dróg gminnych
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.
Radna Ewa Szydłowska – ale tego nie ma.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale jeżeli jest napisany punkt odnośnie dróg, to wiadomo że
zgodnie z prawem budowlanym, drogowym są ileś przedsięwzięć, które wiążą się z drogami. Drogi
można budować, przebudowywać, modernizować i remontować.
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Radna Ewa Szydłowska – ale na pewno radnym to nie będzie służyło. To moja opinia, możemy
przechodzić dalej.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jeżeli chodzi o drogi to na przedostatnich komisjach
dyskutowaliśmy
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Ewa Szydłowska – też chodzi o infrastrukturę wodną, ale to w
wolnych wnioskach.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska - jeżeli chodzi o plan rozwoju, to myślę że będziemy do
niego wracać w razie potrzeb i zmian które będą nam dyktować
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – warunki, programy
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to nie jest sztywny dokument, który jest przyjęty i koniec.
Radna Ewa Szydłowska – ale powinno to być inaczej
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – czy jeszcze ktoś ma uwagi?
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 14, głosów przeciwnych było 1, wstrzymujących się nie
było.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Stara Kornica. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – my na komisjach to omawialiśmy, ale otrzymaliśmy
jeszcze podanie pana Mierzwińskiego z prośbą o zawarcie umowy najmu lokalu znajdującego się w
budynku PKS i on jest ujęty w naszej uchwale. Państwo to otrzymaliście. Wszystko jasne
rozumiem. Podanie stanowi załącznik do protokołu.
Radna Halina Bardadin – tylko tego podania brakowało, tak?
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – tylko tego podania brakowało, pozostałe mieliśmy na
komisjach.
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
było.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
było.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
było.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nakładu na obcym gruncie w
postaci budynków bazy GS-u z wyłączeniem dwukondygnacyjnego budynku Strażnicy OSP
stanowiącego własność Gminy Stara Kornica w miejscowości Stare Szpaki za zaległe
zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Radny Leszek Muszyński – panie wójcie bo na tym gruncie jest skup żywca, który jest dzisiaj
wynajmowany przez GS, żeby po nowych warunkach jak wójt przejmie żeby ten skup dalej
utrzymać, żeby nie doszło że skupu nie będzie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja nawet powiem więcej, ci co to robią trzeba będzie z nimi
rozmawiać żeby podpisali dokumenty z gminą i niech dalej sobie to prowadzą, tak samo jak ten co
złom. Ja uważam że to co się dzieje, mieszkańcy chcą niech to będzie, a tym co przejdzie umowa
tak jak miał GS
Radna Ewa Szydłowska – czy wójt sprawę przejęcia konsultował z radcą prawnym?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, z jednym radcą prawnym naszym i z drugim radcą z
departamentu od wojewody.
Radna Ewa Szydłowska – na obcym gruncie, to znaczy czyj to grunt?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – gminy.
Radna Ewa Szydłowska – gminy.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – wójt cztery lata temu, to pani dobrze pamięta po sądach jeździł,
tak żeby GS nie przejął gruntów poprzez zasiedzenie, była to Kornica, była to Wólka, były to
Szpaki, sprawa została oddalona, dalej zostały to grunty gminy, czyli grunty w Szpakach są
własnością gminy i są wpisane do ksiąg wieczystych.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – a budynki GS są na obcym gruncie.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo czyj jest grunt tego są budynki, tak ostatnio w
rozmowach z radcami prawnymi wywnioskowałem.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – czy są jeszcze pytania dotyczące tej uchwały?
Radny Wojciech Baj – ta uchwała to przejdzie z dniem dzisiejszym?
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – tak, z dniem podjęcia.
Uchwałę przegłosowano. Głosów „za” było 15, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
było.
Ad.pkt.5.p.p. Wnioski i interpelacje radnych.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - Szanowni Państwo jest jeszcze ze strony wójta obowiązek
zgodnie z programem WFOŚiGW poinformować radnych o zbiórce eternitu w 2015 r., bo tego
wymaga fundusz, żeby takie sprawozdanie przedstawić. Gmina Stara Kornica informuje, że w br.
przystąpiła do programu „Demontaż, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy Stara Kornica”. 12 października 2015 r. Gmina podpisała umowę dotacji z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy
współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
otrzymując dotacje w kwocie 20 244,00 zł na pokrycie kosztów utylizacji azbestu w ilości 5 056,73
m² co stanowi 55,624 Mg. Musi się znaleźć wyciąg z protokołu w WFOŚ w którym będzie właśnie ta
informacja Państwu przedstawiona, stąd pozwoliłem sobie to przeczytać.
Radny Leszek Muszyński – chodzi mi o to, że jesteśmy w większym gronie, chodzi mi o sołtysów,
bo jestem radnym pierwszą kadencję i nie bardzo mogę się z tym zgodzić, chodzi mi o wodociągi,
tutaj panie informują, że 1m³ wody kosztuje nas w granicach 10 zł, my jak widomo płacimy 2,40 zł.
Chodzi mi o to żeby sołtysi pomogli nam respektować prawo, to znaczy żeby z tych hydrantów,
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które są gdzieś tam poza miejscami zabudowanymi w jakiś sposób informować, że z nich nie
można pobierać wody. To musi przechodzić przez licznik i przez działkę, bo dojdzie do paradoksu
że będziemy musieli zapłacić 10-11 zł za m³ wody. My ze swej strony jako rada i gmina podjęliśmy
pewne kroki do opracowania nowego programu, ale program będzie wdrażany nie wiem, przez rok,
może dłużej. Natomiast woda będzie nadal ginęła. Prosiłbym sołtysów, jeżeli ktoś bierze z
hydrantów żeby zawracać uwagę, że to nie jest prywatna studnia, bo tylko i wyłącznie to jest mienie
gminy za które trzeba płacić.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – temat był poruszany wiele razy. Ubytki wody u nas są dość
znaczne, większe niż w ościennych miastach i gminach i zostało przyjęte na radzie, że wchodzi
wymiana liczników. Sukcesywnie będziemy wymieniać liczniki miejscowościami. Zaplombuje wójt
wszystkie hydranty, będą klucze u sołtysa albo radnego. Jeżeli ktoś nielegalnie bierze wodę to
zgłosiłem do pani Lidii, żeby zmodyfikować regulamin wody tak jak stanowi prawo. Za zarwanie
plomby kara 100 zł, za nielegalny pobór wody zgodnie z ustawą jest grzywna 5.000,00 zł. Szanowni
Państwo była susza, dzięki temu, że hydrofornia była modernizowana to praktycznie gmina Kornica
nie odczuła przerw w dostawie wody. Tylko raz spadło ciśnienie, ale to szybko zostało opanowane.
W programie działania gminy trzeba pomyśleć już na następne lata zmodernizować ujęcie wody w
Wólce jak również szukać środków i zwiększyć zasób ujęcia wody Nowa Kornica wybijając kolejną
studnię. Przy tych suszach jakie były, nasze dwie studnie pracowały na maksymalnej wydajności.
Są to studnie wiekowe, myślę że dobrym rozwiązaniem będzie żeby taka studnia skoro klimat się
ociepla wybudować i żeby mieszkańcom nigdy nie zabrakło wody.
Radna Ewa Szydłowska – ja w związku z tym tez chciałbym złożyć wniosek o opracowanie planu,
programu który dotyczy stacji uzdatniania wody w Wólce. Chciałaby żeby to było na piśmie, żeby
byli poinformowani sołtysi i radni którzy z tego wodociągu korzystają, czyli Wólka, Koszelówka i
Kazimierzów. Chciałabym żeby były tam zawarte wyniki badań wody z ostatnich dwóch lat, w jaki
sposób jest informowane społeczeństwo jeżeli przekroczone są jakieś normy oraz w jaki sposób
można to naprawić, ponieważ ta woda jak wiemy nie jest dobra do spożycia.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak jak mówiłem w tej chwili po tym zdarzeniu ostatnie badanie,
które było na przestrzeni listopada, wynik był w grudniu, wszystkie parametry są zachowane, te
zalecenia czynności które były podjęte były dobre i służby dostały polecenie żeby to monitorować.
W planie na 2016 r., ponieważ taka możliwość pojawi się w trakcie okresu programowania 20162020, chcemy już opracować dokumentację modernizacji ujęcia wody Wólka Nosowska, żeby jeżeli
ruszy tylko program dofinansowania do gospodarki wodnościekowej z tego skorzystać. W Wółce
trzeba dokonać kompleksowej modernizacji ujęcia wody ta pracuje na zestawie hydraulicznym, to
jest zestaw bardzo wiekowy i urządzenia te są wyeksploatowane. Uważam że trzeba zrobić
program który zmodernizuje z opcją taką: nowe ogrodzenie, oświetlenia, utwardzenie terenu, cała
instalacja zewnętrzna, wewnętrzna, ewentualnie już fachowcy określą czy ta wielkość budynków
pozwoli wszystkie urządzenia nowe po wymianie wszystkie zamontować.
Radna Ewa Szydłowska – panie wójcie trochę mnie to niepokoi oświetlenie, ogrodzenie.
Ogrodzenie jest, oświetlenie jest trzeba po prostu się czym innym zająć. Trzeba zbadać w jaki
sposób, czy tam może filtry założyć. Żelazo od iluś lat jest przekroczona norma, następnie chodzi o
to żeby informować. Jeżeli są przekroczone normy to trzeba informować społeczeństwo.
Chciałabym żeby to było na piśmie i żeby było to rozesłane do nas, którzy korzystają z tej wody.
Nie wiem, do końca stycznia?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – badanie wody jest dokonywane przez sanepid
Radna Ewa Szydłowska – nie chodzi o badanie wody. Są badania z ostatnich dwóch lat, żebyśmy
mieli świadomość i jakie wójt planuje. Niech wójt tutaj nie mówi o oświetleniu, czy o ogrodzeniu.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ale ja mówię o inwestycji
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Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – nie zrozumieliście się Państwo. Wójt mówi, że jeżeli
będziemy składać wniosek na modernizację to wszystko razem.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – kompleksowo zrobić.
Radna Ewa Szydłowska – ale ja nie wiem, czy tam nie trzeba będzie wybić nowej studni, nowego
ujęcia.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – to już fachowcy powiedzą
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to już będą badania robione. Robić kompleksowo, a trzeba to
zrobić, to też fachowcy określą długość sieci, wydajność sieci, przekroje sieci i tak dalej.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – trzeba zrobić projekt na to.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jak była robiona modernizacja, to przecież były robione pomiary
wydajności każdej ze studni, tak?
Radna Ewa Szydłowska – myślę że to trzeba z fachowcami porozmawiać.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jeżeli pojawi się możliwość zrobienia wniosku to
zaczniemy od zrobienia dokumentacji.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to trzeba teraz zacząć
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – dokumentacja, kosztorysy dopiero wtedy wniosek.
Radna Ewa Szydłowska – ale dokumentacja na co?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – na modernizację. Modernizacja będzie polegała na tym, że
fachowcy przyjadą, zobaczą jaki jest stan, dokonają szczegółowego sprawdzenia, wezmą dane z
jakiegoś okresu dłuższego i na tej podstawie przystąpią do dokumentacji, projektu modernizacji,
przebudowy.
Radna Ewa Szydłowska – a wójt jak to widzi na przestrzeni roku, kiedy wójt się tym zajmie?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – to już trzeba będzie uchwalić na 2016 r. środki w budżecie, a
dokonać wyboru firmy która kompleksowo zrobi. Robiąc projekt modernizacji to nie jest tylko
projektant od hydroforni, to musi być projektant od kanalizacji, od prądu, od budownictwa, od
zestawów hydraulicznych. Fachowiec który się podejmuje, musi być zespół który to przygotuje
biorąc pod uwagę wszystkie zakresy prac, które będą występowały przy modernizacji. Bo zrobi
projekt, to trzeba elektrykę zrobić, tak? Przecież ten co będzie robił hydraulikę nie zrobi elektryki.
Radny Ignacy Janczuk – być może można jeszcze w tej chwili przed modernizacją, tak doraźnie
poprawić stan tej wody. W części wymienić filtry te które odżelaziają, odżelaziacze, odmanganiacze
i może to poprawi sytuację. Nie od dzisiaj wiadomo, że złoże w Wólce, woda jest zażelaźniona i to
jest wiadome od początku. Być może częstsza wymiana wkładów filtrów by coś pomogła.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – ja nie jestem fachowcem w tej kwestii, ale taki mam charakter, że
wszystko wiem na czym rzecz polega. Złoża były wymieniane i powiem pani jedno w studniach
pracują pompy 6-7 KW, a urządzenia filtrujące są dostosowane do 30 KW. Wydajność pomp jest
większa niż wydajność urządzeń.
Radna Ewa Szydłowska – stąd takie zanieczyszczenia?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak proszę panią. Logiczne jest, że idzie więcej wody niż
urządzenia są w stanie
Radna Ewa Szydłowska – co trzeba zrobić?
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – całą instalację wewnętrzną zmodernizować.
Redaktor „TS” Milena Celińska – woda była zatruta?
Radna Halina Bardadin – nie
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – nie, występowały takie rzeczy z reguły, czasami było
przekroczenie żelaza, czasami była mętność, tego typu parametry. Są wyniki za rok 2015, bo
sanepid przysyła takie wyniki, że tak powiem roczne gdzie jest napisane w jakim parametrze, jaki
był ewentualnie wynik badania rocznego, czy było przekroczenie, czy nie było normy. Wyniki
sanepid ustala w jakich terminach, w jakich punktach i kiedy pobiera próby.
Radna Ewa Szydłowska – mogą być umieszczone na stronie internetowej?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tego nie sprawdziłem jeszcze.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – czy jeszcze jakieś sprawy macie Państwo? Panowie
sołtysi może macie pytania?
Sołtys wsi Dubicze Piotr Kiryluk – mam pytanie odnośnie drogi w Walimku, to jest droga powiatowa
i nie zauważyłem w projekcie budżetu, że ta droga będzie zrobiona. Cały rok pisałem pisma,
Państwo też do powiatu pisaliście, chciałem zapytać jaka jest sytuacja. 250.000,00 zł zauważyłem,
że na jakieś inwestycje z powiatem są przeznaczone.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – rada w bieżącym roku zgodnie z tymi rozliczeniami jakie weszły z
tytułu Szanowni Państwo, ponieważ inwestycja budowa drogi powiatowej Nowa Kornica pochłonęła
gminę 1 550.000,00 zł. W ramach tego co pierwotnie się umawialiśmy dokładamy po 25% to
wychodziło po 900.000,00 z groszami, to różnicę powiat ma zwrócić w ciągu trzech lat. Zapis tu
pani skarbnik wprowadziła to jest 250.000,00 zł wydatków na terenie gminy na inwestycje
realizowane przez powiat na drogach powiatowych na terenie gminy. To rada głosowała i takie
dokumenty były złożone, wójt woził osobiście w latach 2016, 2017, 2018 powiat ma robić w
kolejności, mogę się pomylić były zgłoszone Bachorza, Walim, Kiełbaski i Nowe Szpaki.
Radni – nie.
Radny Mateusz Leszczyński – Walimek był zgłoszony czwarty.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Walimek i dodatkowo były zgłoszone Nowe Szpaki. Takie
dokumenty wójt zawiózł i złożył do powiatu.
Sołtys wsi Dubicze Piotr Kiryluk – jeszcze jedno pytanie bo nie dosłyszałem, nie doczytałem gmina
ma jakieś zadłużenie?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – gmina w tej chwili ma zero zadłużenia. Żadnych zobowiązań
kredytowych gmina nie posiada. Tak jak mówiłem, to w cyfrach będzie widać, będzie sprawozdanie,
gmina w tym roku przy budżecie 17.000.000,00 zł,
czy 18.000.000,00 zł wydała
na inwestycje ponad 6.000.000,00 zł. To łatwo policzyć, bo tych inwestycji nie było dziesiątki tak jak
wcześniej robiliśmy po 20, po 100.000,00 zł, to było pięć inwestycji hydrofornia Nowa Kornica,
przydomówki, solary, droga, wentylacja i droga Nowa Kornica, gdzie gmina dokładała do powiatu
1.550.000,00 zł.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – czy jeszcze jakieś pytania?
Sołtys wsi Kazimierz Markowski – w 2013 r. zrobiona stabilizacja, zabetonowana, no i co? Ja
zgłaszałem w ubiegłym roku i w tym roku i nic z tego. Trzeba jakoś zabezpieczyć to ponieważ się
psuje.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – są sołtysi i powiem co zamierzamy zrealizować w 2016 r. droga
Popławy, ta która była pierwsza robiona asfaltem, droga w Koszelówce od starej wsi na Kolonię,
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droga Kobylany w ramach środków unijnych i modernizacja ujęcia wody, dokumentację trzeba
przygotować, dalej kontynuować jeżeli będą nabory, pisanie wniosków na solary, fotowoltaikę dla
mieszkańców. Szanowni Państwo gmina uporała się z chodnikami przy drodze wojewódzkiej.
Zostało to dopięte na 100%, złożyłem dokumenty w Zarządzie dróg plus w Urzędzie
Marszałkowskim, byłem w Węgrowie. Ta inwestycja chciałbym żeby weszła, ale to co do mnie
należało trwało trzy lata, trochę trwało teraz to jest w rękach Zarządu Urzędu Marszałkowskiego i
MZDW będę się musiał kłaniać do pani marszałek o to żeby jak najszybciej wrzuciła do budżetu, bo
to oni decydują. Z naszej strony pomimo trudności z konserwatorem wszystkie dokumenty zostały
złożone, kosztorysy wraz jak to było omówione z pozwoleniami na budowę, czy ze zgłoszeniami.
Zgłoszenie ostatnie dostałem od powiatu 22 listopada i zaraz powiozłem dokumenty do Warszawy,
do Węgrowa z opcją taką żeby przed uchwaleniem budżetu na kolejny rok mogło to było się
znaleźć, ale niestety teraz trzeba będzie już dobrej woli Zarządu żeby tą inwestycje wrzucili. Nie
mam Szanowni Państwo, źle zrobiłem na następne spotkanie przyniosę wartość tej inwestycji jest
oszacowana po kosztorysie inwestorskim 1.300.000,00 zł, to jest chodniki plus oświetlenia. Tam
będzie dokładnie rozpisane ile jest elektryka, ile jest chodnik w Kornicy, ile w Wólce. Przy
wojewódzkiej od kościoła do cmentarza i w Wólce od jednego przystanku do drugiego łącznie z
oświetleniem. Szanowni Państwo też trzeba będzie dokończyć centrum dawniej Gminny Ośrodek
Kultury, bo tam są zajęcia. Tam biblioteka jest zrobiona, pomieszczenia są i te duże sale. Będziemy
szukać środków żeby tą salę dużą, dawną przy pozyskaniu środków zewnętrznych dokonać
remontu i tam jest jeden problem bo ten budynek nie ma centralnego ogrzewania. Centralne
ogrzewanie ma tylko poczta i właścicielem centralnego ogrzewania jest tylko poczta.
Radna Ewa Szydłowska – a jak biblioteka jest ogrzewana?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – normalnie, farelki. Prądem, bo centralne ogrzewanie jest tylko
wybudowane w pomieszczeniach poczty i to jest majątek i własność poczty.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja mam takie informacje, Państwo wszyscy nie wiecie, bo
ruszyła Gminna Biblioteka Publiczna, w tym miejscu gdzie była ona wcześniej, jest pani która się
tym zajmuje, ale mam taką informacje, że będziemy mogli składać wniosek.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak, skierowałem tutaj do pracowników o środki zewnętrze.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – na remont biblioteki, w takim układzie że my 25%, 75%
środków zewnętrznych można pozyskać. Jest to korzystne i nad tym też trzeba się zastanowić, ale
to tylko pomieszczenia biblioteki.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – jest nieszczęście, że tam nie ma w całym budynku instalacji
elektrycznej, nie ma kotłowni, nie ma pieca
Radny Ignacy Janczuk – biblioteka się nie mieści w tej części remontowanej?
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – biblioteka się mieści w tym miejscu gdzie była.
Radna Zofia Marczuk – na dole, tak?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tak.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale tam jest góra i dół. To jest w takim stanie, trochę to
stowarzyszenie w czynie społecznym, reszta panowie tutaj z gminy i panie. Wynieśliśmy te książki
które były na makulaturę że tak powiem poszły, część zostawiliśmy pani teraz przegląda czy one
się nadają, czy nie. Wiadomo, że nowości kupić trzeba, ale są takie książki które się
nieprzeterminowują. Pani to przegląda, ale to jest w takim stanie jak to było, tam było wyłożone
boazerią i to jest tylko posprzątane.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo to nie jest do końca prawda, był remont
robiony bo były płyty trzeba było, był pan
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – jakie płyty?
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Potiopa uzupełniał sufity i inne, trzeba było światło doprowadzić,
bo światła nie było
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – znaczy remont. Remont w takim sensie żeby to w ogóle
mogło funkcjonować, panowie przyjechali zrobili światło, bo tam w ogóle nie było
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk- tam światła nie było, takie te panele
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ale panele są zrobione?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk - przy suficie co było to uzupełnił.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – półki na książki są zrobione.
Radny Ignacy Janczuk – ja myślałem że biblioteka będzie na górze w tej części wyremontowanej.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – w wyremontowanej części jest kawiarenka internetowa,
tam stoi pięć, bo też Państwo nie wiecie. Tam na bibliotekę jest na pewno za mało miejsca.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam jest tylko 1/3 pomieszczenia
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – ja tam byłam, bo tam odbywają się zajęcia z gitary. I tam
już jest otwarta kawiarenka internetowa, tak panie wójcie?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – zapytam po sesji czy termin ustalony, miało być to zrobione trzy
razy w tygodniu od 16 do 20, miała być osoba która będzie przychodzić, otwierać. Toaleta była
zrobiona przy kawiarence, toaleta była zrobiona przy bibliotece.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – powoli ale do przodu. Jeżeli chodzi o kawiarenkę
internetową to proszę na stronie żeby nie szukać
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – tam jest urządzenie wielofunkcyjne, że można zeskanować,
wydrukować.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – czy jeszcze są pytania?
Sołtys wis Koszelówka Kazimierz Markowski – czy wiecie coś na temat fotowoltaiki?
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – Szanowni Państwo, dobrze że pan podniósł temat, w ramach
pozyskania środków zewnętrznych, chce zrobić program chce złożyć wniosek na ZPPO, w opcji
takiej, dokonać dalszego ocieplania, okazuje się że od wewnątrz część nie ma termomodernizacji,
wymienić okna, wymienić oświetlenie, naprawić oświetlenie w starym budynku o którym mówiłem,
czyli kable i inne rzeczy, poprawić instalację CO żeby grzało równomiernie w całej szkole, piece
które są w ZPPO, to już piece które mają po 17-18 lat. To uważam że piece CO jeżeli byłoby to
robione ze środków zewnętrznych tez wymienić, bo następnych programów może nie być.
Szanowni Państwo przy tej okazji łącznie zainstalować fotowoltikę na całych obiektach, budynkach
ZPPO. To jest taki pomysł wójta żeby zrobić, trzeba zrobić certyfikat energetyczny i trzeba zrobić
projekt kompleksowej modernizacji.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – zgadzamy się wszyscy radni co do tego, zaczęliśmy
wnioskowanie, zaczęliśmy budować solary w gminie. Jedna czwarta dopiero, mieszkańców ma i
teraz jeżeli będzie nabór wniosków to wszyscy radni się ze mną zgadzają że będziemy składać, a
czy na solary, czy na fotowoltaikę to będziemy się zastanawiali po prostu. Ale na pewno zechcemy
żeby wszyscy chętni byli równo potraktowani i żeby wszyscy mieli możliwość założenia.
Sołtys wis Koszelówka Kazimierz Markowski – mam taką ofertę na trzy kW -23.000,00 zł, ale
indywidualnie, ale gdyby jakieś dofinansowanie było. Gdyby dwie czy trzy gminy się składają tak
zwana prokonsumencka
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Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk – energia prokonsumencka zgodnie z ustawą 1 stycznia 2016 r.
Jest program niskoemisyjny, on też był potrzebny miedzy innymi po to żeby ubiegając się na środki
zewnętrzne czy to na solary, czy na fotowoltaikę, termomodernizację bo za to są punkty, a mamy
jeszcze ponad 300 osób na solary żeby sprawę później mieć jak tylko ruszy nabór, nawet wcześniej
rozpatrzoną, my musimy zapytać w pierwszym kwartale tych osób które złożyły deklarację kto z
czego będzie korzystał czy z fotowoltaiki, czy z solarów. Myślę że pisząc wniosek to się nie będzie
wykluczało to przykładowo jest 300 chętnych 100 fotowoltaiki, 200 solary. To nie można furtki
zamykać i powiedzieć że mamy robić tylko to. Zgodnie z ustawą prokonsumencką 3kW, czy 1,5 to
przypadniemy jak pan mówił kosztuje tyle w kompleksowej inwestycji 1kW w granicach 11.000,00
zł.
Przewodnicząca Rady Elwira Hulińska – w każdym bądź razie mamy na uwadze, wnioski na pewno
będą. Czy jeszcze pytania macie Państwo?
Radna Ewa Szydłowska – korzystając z okazji chciałabym podziękować moim sołtysom z którymi
współpracowałam cały rok, dla Kasi, dla Piotra, również wszystkim, bo uważam, że powinny paść
słowa podziękowania.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Elwira Hulińska
zamknęła obrady XXI Sesji Rady Gminy o godzinie 11 : 15.
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