PROTOKÓŁ Nr XXXII/2020
z sesji Rady Gminy Stara Kornica
odbytej w dniu 20 listopada 2020 r.
INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI:
Data rozpoczęcia:

20.11.2020 r.

Godzina rozpoczęcia:

15:00

Godzina zakończenia:

17:15

Miejsce:

sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica

Przewodniczący obrad:

Zofia Szpura - Przewodnicząca Rady Gminy Stara
Kornica

Liczba Radnych:

15

Liczba obecnych Radnych:

11

Nieobecni Radni:

Maciej Golwiej
Mateusz Jóźwiuk
Mateusz Leszczyński
Piotr Pieczyński

Ponadto w sesji udział wzięli:

Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica
sołtysi

Punkt 1. Otwarcie sesji
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura – otwieram XXXII sesję Rady Gminy Stara Kornica
w dniu 20 listopada 2020 r. Witam bardzo serdecznie przybyłych radnych, Wójta Gminy
Kazimierza Hawryluka oraz sołtysów.
Punkt 2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie quorum
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w obradach uczestniczy wymagana liczba Radnych,
przy której Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.
2) przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady – przedstawię w tej chwili porządek obrad.
1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie quorum,

2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2021 r.,
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących
na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku,
3) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica na rok 2021 oraz zwolnień w tym
podatku,
4) 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 2021 rok,
5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2020 – 2036,
6) zmian w budżecie gminy na rok 2020.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada
w obecności 11 radnych biorących udział w głosowaniu: 11 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”, zaakceptowała porządek obrad.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
3) przyjęcie protokołu z XXXI sesji
Przewodnicząca Rady – kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji?
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada
w obecności 11 radnych biorących udział w głosowaniu 11 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami.
Przewodnicząca Rady przedstawiła sprawozdanie z działalności między sesjami.

Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności między sesjami stanowi załącznik
do protokołu.
Punkt 5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.
Przewodnicząca Rady – czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos? Wszystkie materiały zostały
Państwu wcześniej przekazane, myślę że każdy się zapoznał oraz informacje, które zostały
udzielone również na komisji są wyczerpujące.
Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na
2021 r.

Przewodnicząca Rady – wszystkie uchwały, które mówią o podatkach Państwo Radni dostali
Opinię Mazowieckiej Izby Rolniczej do projektu uchwały Rady Gminy Stara Kornica w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2021 r.
Mazowiecka Izba Rolnicza pozytywnie opiniuje powyższy projekt. Nadmieniam, że podatek
leśny zostaje na poziomie przyjętym przez GUS. W 2020 r. stawka ta wynosi 43 zł za 1 ha
lasu. W roku 2020 stawka z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
20 października 2020 r. 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 m². Na Komisji przyjęliśmy projekty uchwał naszych wymiarów podatkowych,
poproszę Pana Przewodniczącego Komisji o informację.
Przewodniczący Komisji Jacek Kulesza - wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane
pozytywnie.
Radny Ignacy Janczuk – na Komisji rozmawialiśmy, ale ja wnioskowałem o niepodnoszenie
w tak trudnym czasie podatku dla naszych mieszkańców. Wnioskowałem to tym, że nawet Pan
Premier wsparł Gminę w wysokości 1.140.000,00 zł, zaś my w stronę mieszkańców nie
zrobiliśmy żadnego gestu, my swoim mieszkańcom podnosimy, to jest błąd, ale jest
demokracja i większość rządzi. Uważam, że to jest duży błąd że podnosimy w tym roku te
podatki. Ja może też kiedyś się skłonię, żeby te podatki podnieść, ale dopiero w momencie
kiedy nasze fundusze, nasz budżet zostanie ucywilizowany, zostaną wykryte straty na wodzie,
przestaniemy sponsorować radio w wysokości 10.000,00 zł jako promocja. Uważam,
że największą promocją Gminy to jest dobre życie dla mieszkańców. Za te pieniądze można
byłoby kupić co roku siedem komputerów dla młodzieży. Do momentu kiedy będą jedną ręką
rozrzucane pieniądze z budżetu, a drugą ręką będzie się sięgać coraz głębiej do kieszeni
mieszkańców mojej zgody na podwyżki nigdy nie będzie. Zostały już podniesione śmieci, to
też się mocno odbije, bo zostały zdjęte wszystkie ulgi, niektórzy odczują to bardzo. Do
momentu kiedy nie zostaną ucywilizowane nasze finanse, zacznie się dbać o każdą złotówkę
nigdy nie wyrażę zgody na podnoszenie podatków, ani żadnych opłat lokalnych. Zachęcam
Radnych do przemyślenia i zagłosowania przeciwko tej uchwale.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20
listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku
rolnego na 2021 r.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada
w obecności 11 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
9 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” podjęła uchwałę Rady Gminy Stara
Kornica w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego
na 2021 r.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
2)

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Gminy Stara Kornica 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.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada
w obecności 11 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
10 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Rady Gminy
Stara Kornica w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
3)

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica na rok 2021 oraz zwolnień w
tym podatku

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20
listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica na rok 2021 oraz zwolnień w
tym podatku.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada
w obecności 11 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Rady
Gminy Stara Kornica w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica na rok 2021 oraz zwolnień w
tym podatku.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
4)

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 2021 rok

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20
listopada 2020 r. 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 2021 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada
w obecności 11 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Rady
Gminy Stara Kornica 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 2021 rok.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
5)

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 20202036

Przewodnicząca Rady odczytała wyjaśnienia do uchwały Rady Gminy Stara Kornica w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Wyjaśnienia do uchwały Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej stanowią załącznik do protokołu.
Wójt Gminy – budżet gminy to są dwa rodzaje bieżący i wieloletni. Jeżeli zmienia się bieżący
to też zmieniamy ten wieloletni, bo wieloletnim budżetem jest stan w którym jesteśmy i stąd
się zmienia i to dotyczy art. 852 wszystkich zmian, przesunięć jakie zostały wprowadzone
przez skarbnik na bazie dokumentów, decyzji wysłanych z instytucji, najczęściej jest to
ewidencja ludności, GOPS, wojewoda, sprawy czysto bytowo, ludzkie. Zmiana ta dotyczy
WPF, ale ona znajduje obraz w następnej uchwale w wydatkach i dochodach bieżących.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Gminy Stara Kornica z dnia
20 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara
Kornica na lata 2020-2036.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada
w obecności 11 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara
Kornica na lata 2020-2036.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

6)

zmian w budżecie gminy na rok 2020

Wójt Gminy – to co Państwo uchwalaliście w WPF, to tamta zmiana ma tak samo odbicie
w zmianie budżetu na rok 2022, innych zmian nie było redagowanych i nie było zgłaszanych,
zmienia się załącznik inwestycyjny. Są wprowadzane poprawki, które miały miejsce
w zapisach budżetowych w poprzednich sesjach, to tak uzgodniłem z RIO. Jeżeli mówimy o
załączniku inwestycyjnym, sytuacja polega na tym iż Państwo mieliście pierwotnie w pozycji
11 kwota 219.000,00 zł na drogę w Kobylanach. W związku z tym, że temat już dopiąłem na
100% czyli Wólka do Państwa Harasimiuków i w Kobylanach, to żeby zrobić tą maszyną,
wyceniła firma ok. 30.000,00 zł frezowanie i zdjąłem z Kobylan ponieważ tam zgodnie ze
złożoną ofertą wartość tych robót jest poniżej 20.000,00 zł. To wszystko mieści się w tych
samych środkach, tu nie ma dopisywania wartości. Zostały wprowadzone poprawki one
dotyczą dwóch zadań tj. 25.000,00 zł termomodernizacja szkoły w Kornicy, następnie
rewitalizacja parku w Kobylanach, 15.000,00 zł zakup i montaż pieca w domu nauczyciela w
Kobylanach. Pani dyrektor zgłosiła, że przecieka, był fachowiec i to jest piec piętnastoletni, on
jest już w takim stanie że teraz żadne spawanie jego nie uratuje i kazałem wprowadzić. Kupię
w granicach 10.000,00 zł – 15.000,00 zł z normą jaka w tej chwili jest dopuszczalna. Te zmiany
nie zmieniają zapisów, tak jak Pani Przewodnicząca przeczytała w § 2 wydatki i dochody,
ponieważ to był już na pierwszej stronie, tylko nie był tych trzech pozycji w tamtym starym
załączniku. Skarbnik nie wpisała, wyliczyła na ogólnych kwotach, wpisała w wyjaśnieniach ale
nie było w tabelach. Tamta tabela kończyła się na 31 pozycji, teraz się kończy na 35, bo doszły
te trzy pozycje, których brakowało i doszły te podzielone środki Kobylan na frezowanie do
Państwa Harasimiuków.
Przewodnicząca Rady – poproszę o informacje odnośnie tabletów.
Wójt Gminy – ta droga jest frezowana do Państwa Harasimiuków, byłem na tej drodze.
Przewodnicząca Rady – to nie będzie miało skutków w budżecie, plan budżetu nie ulega
zmianie.
Wójt Gminy – tak jak było poruszane na Komisji, tak również zgłaszam i trzeba będzie podjąć
uchwałę wraz z wprowadzeniem do tych zapisów zakupu tabletów dla obsługi rady, czy to do
bieżącej pracy, czy to do pracy zdalnej. W ramach tego przedsięwzięcia będzie
oprogramowanie, sprzęt, ubezpieczenie, etui, mikrofony. To zadanie się podzieli w
następujący sposób, na starcie musimy wydać ok. 1.000,00 zł, bo dojdą słuchawki, bo to jest
umowa dwuletnia, co miesiąc koszty abonenckie na który się składa office z tabletem,
ubezpieczeniem tj. 1.225,00 zł. To będą koszty, które będziemy ponosić miesięcznie w ciągu
dwóch lat. Jeszcze musi być karta z internetem i dostęp, bo to jest podstawa. Państwo
będziecie mieli sprzęt, który będzie pracował zdalnie, będą wszystkie funkcje działały,
będziecie Państwo do nas mogli wysyłać i od nas otrzymywać materiały.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20
listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada
w obecności 11 radnych biorących udział w głosowaniu, spośród 15 ustawowego składu Rady:
11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Rady Gminy Stara Kornica w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 7. Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady – nie wpłynęły żadne interpelacje i zapytania, omijamy dwa kolejne
punkty.
Punkt 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodnicząca Rady – czy ktoś z sołtysów chciałby zabrać głos?
Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – ja sobie nie życzę żeby Pan takie oszczerstwa wobec
sołtysa, który jest 25 lat, niesprawdzone fakty, ja nigdy żadnych wywiadów, żeby w gminie się
najgorzej działo nigdy żadnych wywiadów nie udzielałem żadnej gazecie. I proszę Pana Wójta
do dwóch tygodni żeby Pan mnie przeprosił na łamach internetu, jeżeli nie pójdziemy do sądu.
Wezmę „Tygodnik Siedlecki” i wyjaśnimy tą sprawę. Panie Wójcie, żeby Pan mnie tu przy
radnych i sołtysach nie oczerniał w ten sposób. Następna sprawa, na tamtej sesji mówiłem o
oświetleniu ulicznym na skrzyżowaniu do Kiełbasek, byli elektrycy z wysięgnikiem dlaczego
nie zostało to zrobione. Robi się droga na łąki w Kornicy, o ile dobrze pamiętam to za
200.000,00 zł, chwała za to niech się robi, co się robi dla gminy to służy ludziom, a niech Pan
Wójt teraz przejedzie za stodołą u Szpury ile oni mają ładowności, już dół jest w drodze
powiatowej, czy ma ktoś nad tym kontrolę? Od dwóch lat na każdej Radzie, na sesji mówiłem
kapitalny remont drogi w Kiełbaskach, może mnie Pan Wójt nie lubić, ale tam są mieszkańcy
którzy Pana wybierali, w Kobylanach droga jest na dzień dobry robiona, też powinna być
robiona. Ja od dwóch lat walczę, nawet remontu Pan tam nie zrobił, a obiecał Pan że wylewki
będą zrobione. Ja nie jestem Pana wrogiem i sobie nie życzę żeby takie oszczerstwa padały.
Wójt Gminy – te informację znajdę, przeczytam gazety, wrócimy do nich. Tu na tej sali ciągle
powtarzam i słyszę, bo często Pan zabiera głos, ja nic nie robię, blokuje pieniądze typowo
sołeckie, bo ja mam takie widzimisię. Lampa proszę Pana było wysłane pismo, teraz było
ponaglenie. Wysłaliśmy pismo, teraz wysyłaliśmy kolejne i kazałem przypomnieć o lampie w
Kiełbaskach, bo widzę że dalej nie ma. Powiem Panu więcej, to jest lampa nr 26 słup z 82
roku. Wysłaliśmy najpierw te Kiełbaski, później były zgłoszenia w innym sołectwie. Wysłaliśmy
do zakładu, że na Kiełbaskach, przyszła Pani że dzwonił mieszkaniec i trzeba w Walimie,
rozmawialiśmy, przygotowano drugie pismo z przypomnieniem, bo nie świeci się w Kornicy.
Zakład też ma swoje procedury, ludzi i tak dalej. Napisze mi Pan o tym fakcie, ja zawiozę do
Białej do dyrektora i rozliczy kiedy byli w Kornicy na trasie, bo oni jadą i to robią. Zakład
Energetyczny jedzie proszę Pana nie jak im się podoba, tylko mają gps-a i Ci Panowie po
koleżeńsku do mnie nie przyjadą, to musi być proceduralnie zgłoszone. Od tamtego roku, czy
tego wszystkie zgłoszenia muszą być robione formalnie, nawet jest telefon gdzie się zgłasza
wszystkie awarie, wszystkie przerwy. Na centralę, na numer alarmowy. Rozmawiałem nawet
z mieszkańcem, nie będę dłużej czekał, przyjedzie gruszką i to załatwi w przeciągu tygodnia,

dwóch. To o czym Panu mówiłem, że zamówienie wysłałem na ten beton, półtora, czy dwa
miesiące. Droga powiatowa Kiełbaski, tutaj jeżeli są popękane, zniszczone to ci co robili
drogę, będą musieli ją naprawić. Droga do Kiełbasek na wysokości jak robią drogę polną, że
tam jedzie sprzęt i niszczy tą drogę. Byłem na tym placu, nie widziałem popękanych, było błoto.
Jeżeli będzie popękane to napiszę pismo do firmy, której zleciłem zrobić drogę za stodołami,
żeby naprawili drogę powiatową, bo oni to zniszczyli. Ja nie jestem drogowcem, ja jestem
zamawiającym. W Państwie Polskim są określone służby, które też takie czynności robią i
surowo karzą przewoźników. Lampa sprawa zgłoszona, droga powiatowa będę sprawdzał,
jeżeli jest zniszczona będzie zgłoszone, bo dwa dni temu byłem to nie widziałem żadnych
zapadnięć. Droga w Kiełbaskach w stronę Makarówki, przywołam, zadzwonię do Pana,
powiem kiedy będzie i pojedziecie, zrobicie to. Nie mam teraz w grupie pięciu osób, bo praca
jest na zmianę, jak dwóch jest to jest sukces.
Przewodnicząca Rady – czy ktoś z sołtysów ma jeszcze pytania? Poproszę Pana Kiryluka o
zabranie głosu.
Radny Piotr Kiryluk – chciałem się odnieść do głosowania nad podatkami, chciałem
powiedzieć ze zgadzam się całkowicie z argumentami Radnego Janczuka odnośnie stawek
podatku i sytuacji w gminie. Na Komisji również proponowałem, żeby nie podnosić podatku w
2021 r. ze względu na sytuacje gospodarczą i ekonomiczną w naszym kraju. Na posiedzeniu
Komisji padła propozycja aby podnieść podatki o kwotę inflacji, w związku z tym że zgłosiłem
do projektu budżetu na przyszły rok trzy wnioski, zagłosowałem wbrew sobie i wbrew temu co
mówiłem na Komisji, to znaczy za podniesieniem podatku, ale jednocześnie zobowiązując
Panią Przewodniczącą do zaangażowania się w pracy nad budżetem inwestycyjnym i
dopilnowania aby jedno z tych zadań, które zgłosiłem było ujęte do realizacji w przyszłym roku.
Chce również zwrócić uwagę, że jest Pani moją i innych Radnych reprezentantką przed Panem
Wójtem i Panią Skarbnik. Od dwóch lat wnioskuję o te zadania bez skutku, liczę na Pani
pomoc. Mam nadzieję, że z tej podwyżki skorzystają mieszkańcy mojej okolicy, nie biorąc pod
uwagę zadań z funduszu sołeckiego, gdyż on jest realizowany w każdym sołectwie
proporcjonalnie. To jest odnośnie mojego głosowania. Również do Pana Wójta chcę zgłosić
po raz kolejny, żeby zająć się drogą do Zalesia gdyż tam mieszkańcy w ubiegłym roku sami
zabetonowali dziury, na wiosnę poprawili i teraz znowu są kolejne. Myślę, że to wystarczający
wysiłek mieszkańców, teraz czas aby Gmina zajęła się tą drogą. Po raz kolejny zgłaszam
drogę w Kazimierzowie, tam są dziury po kolana, tam należałoby położyć nowy dywanik.
Radny Marek Michaluk – w sprawie wydatków majątkowych na 2020 r. Pozycja nr 13
przygotowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Wólka Nosowska
Kolonia. Jeżeli chodzi o tą drogę, Panie Wójcie wnioskuje jeżeli jesteśmy na etapie
projektowania żebyśmy tą drogę podciągnęli do zakładów Koszelowskich. To jest droga, która
idzie od drogi wojewódzkiej, przez wysypisko śmieci. Jeżeli jesteśmy na etapie projektowania
możemy podciągnąć z Wólki Nosowskiej do Koszelówki. Proszę o przygotowanie
dokumentacji ciąg dalszej drogi do Koszelówki, do skrzyżowania. Pas drogi jest ok. 10 m, ale
tam można dobrą drogę zrobić i zmniejszy to obciążenie ruchu w mojej miejscowości, gdyż
dwa, trzy tiry dziennie jadą przez miejscowość i tam droga nie jest przystosowana do tak
wielkiego obciążenia, z roku na rok ta droga się pogarsza. Jeżeli robimy drogę do zakładów
kredowych to można zrobić do jednego i drugiego zakładu. Możemy zapytać się
przedsiębiorców czy mogliby wnieść własny wkład.

Radny Ignacy Janczuk – chciałbym się odnieść do pisma jakie otrzymałem od Pana Wójta.
„Stara Kornica 13 listopada 2020 r. Radny Gminy Stara Kornica Ignacy Janczuk. Szanowny
Panie w nawiązaniu do wniosków zgłaszanych podczas sesji Rady Gminy, proszę o
przedstawienie szczegółowo informacji dotyczących reorganizacji-restrukturyzacji jednostek
oświatowych działających na terenie Gminy, plan rekultywacji zamkniętego składowiska,
organizacji i odpłatności za odbiór śmieci od mieszkańców Gminy (szczegółowa kalkulacja),
osobiste stawiennictwo i prawidłowe nastawienie kosiarki do koszenia poboczy według Pana
wiedzy. Proszę o analizę pełnej kompleksowej informacji, jakie Pana zdaniem należy wdrożyć
działania w podanym zakresie biorąc pod uwagę kapitał ludzki, zdolności finansowe gminy,
przychody i koszty oraz płynność finansową w oparciu o mocne i słabe strony biznes planu,
tak aby poprawić efektywność funkcjonowania na najbliższe kilka lat. Otrzymane opracowanie
poddam dokładnej analizie prawnej, finansowo ekonomicznej przedstawiając skutki
budżetowo- finansowe. Proszę o pilną odpowiedź do dnia 19 listopada 202 r. Do wiadomości:
Tygodnik Siedlecki, strona internetowa www.kornica.org. Z poważaniem Wójt Gminy
Kazimierz Hawryluk”. Po przeczytaniu tego pisma rozbawiło mnie to, ale wydało mi się że
jestem na planie filmowym „Dzień świra” i tak to pismo przyjmuję. Jestem zadowolony bardzo
z tego, ponieważ wiemy w końcu kto donosi do mediów. Jaki sens miało wysłanie tego pisma
do Tygodnika Siedleckiego, to trzeba być naprawdę błaznem, bo tam jak dostali to pismo to
mają ubaw po pachy przez miesiąc. I teraz wiemy, że te zarzuty które są zawsze kierowane
do mnie, do sołtysów, do wszystkich, wiemy teraz, pisze jasno Tygodnik Siedlecki, czyli błaźni
się Pan sam, donosi Pan sam, a później Pan udaje ofiarę losu i zwala na wszystkich. To pismo
jest do wglądu kto chce. Powtórzę jeszcze raz do wiadomości Tygodnik Siedlecki. Co Tygodnik
Siedlecki ma z tym pismem wspólnego tego nie wiem. Spróbuję teraz coś odpowiedzieć. Przy
punkcie pierwszym musimy sobie odpowiedzieć sami, całe społeczeństwo, czy chcemy mieć
szkołę nowoczesną, kształcącą na wysokim poziomie, która będzie rozwijać naszą młodzież,
czy chcemy mieć byle jak, jak jest teraz i dziadostwo, pod względem cięć w szkole i
nauczyciele drżący o następny miesiąc czy po feriach będą mieli etat, czy za rok będą mieli
etat. Chcemy, żeby tak nasze szkolnictwo wyglądało i Ci którzy mają dzieci im to pasuje, nie
trzeba robić nic, może tak zostać. Jeśli społeczeństwo powie, że chce nowoczesnej formy
kształcenia na najwyższym poziomie wtedy ja mogę się wypowiedzieć i podpowiedzieć jak to
zrobić. Punkt drugi: plan restrukturyzacji zamkniętego składowiska. Nawet nie potrafi Pan z
uwagą słuchać, bo ja jeśli mówiłem o tym, to mówiłem o rekultywacji wyrobiska po byłej
żwirowni w Wólce Nosowskiej, którą można zrekultywować za dosłownie grosze i stanie się
bardzo ładnym obiektem. Można wynająć spychacz dużej mocy, który zrówna cały dół, czyli
zrobi z tego dołu nieckę, wyrównać wszystko i zasadzić to lasem i po pięciu latach nikt nie
będzie wiedział, że tam było wyrobisko. To nie jest składowisko, tylko byłe wyrobisko i można
je w ten sposób spokojnie zrekultywować. Za te pieniądze, które Pan obkopał ten dół, miałby
Pan pół rekultywacji. Kiedy była ta Komisja, a później sesja miałem bardzo ważne sprawy
osobiste i nie mogłem na niej być, troszkę się martwiłem, ale myślę sobie tak, nie martw się
Ignaś, zbiorą się Radni, coś wymyślą, przyjdziesz tylko na gotowe. Oni wymyślą jak rozwiązać
problem, żeby przynajmniej śmieci nie rosły, a ty tylko przyjdziesz i zagłosujesz. Jednak tak
się nie stało, rozczarowałem się bardzo, chyba nie wymyśliliście za bardzo nic, poszliście po
najmniejszej linii oporu, podnieśliście śmieci może dużo, może nie dużo. Podnieśliście temat
jest nierozwiązany, bo w tym roku, albo następnym trzeba będzie podnieść to jeszcze raz.
Chciałbym wam przedstawić co trzeba zrobić, najpierw trzeba zacząć od regulaminu odbioru
śmieci, proszę żebyście to notowali, bo ja nie będę drugi raz tego powtarzał, ani na pisma
odpowiadał. Ten regulamin jest do bani, bo to jest karygodne, żeby w gminie wiejskiej odbierać
liście, trawę i śmieci z ogrodu. Żeby to rozwiązać wystarczy zdjąć to z stąd, a zamienić to na

kompostownik gminny, wybudować kompostownik gminny, który jak ktoś nie jest w stanie
sobie poradzić z tą trawą, to będzie mógł nieodpłatnie na własny koszt na kompostownik
gminny to wywieść. Czytaliście to wszyscy, myślałem, że ktoś to poruszy, ja wiedziałem o tym
wcześniej ale dałem spokój. Jest przyjęte, że każde gospodarstwo domowe może oddać 200
kg gruzu. W naszej Gminie jest ponad 1000 gospodarstw domowych razy 200 kg to 200 t,
który trzeba wywieść gdzieś, gdzie on może stworzyć dla nas dochód, wręcz budulec. Trzeba
zrobić na terenie Gminy co najmniej cztery składowiska na zbiórkę gruzu budowlanego,
kamienia polnego i ziemi. Ten gruz po skruszeniu będziemy mieli na podbudowę pod drogi i
pod kostkę. Tak mielibyśmy własny materiał. Można byłoby się rozreklamować, żeby
przywozili do nas z innych gmin czysty gruz budowlany. Tam można też wywozić popiół,
mieszać z betonem i dawać jako podbudowę. Musimy znaleźć rozwiązanie dla śmieci, które
są zbędne. Postawiłbym jeszcze na PSZOK-u dwa recyklery jedne do butelek szklanych, drugi
do plastikowych. Wiem, że jest to koszt na początku ten recykler, ale on będzie robił towar, że
nam ktoś odbierze i być może jeszcze zapłaci. Jeśli nawet odbierze za darmo to my nie
będziemy musieli za nie płacić. To nie jest teraz sposób na obniżenie kosztów, ale to jest
sposób aby koszty nam nie rosły przez najbliższe kilka lat. I jeszcze ostatnia rzecz, osobiste
stawiennictwo i prawidłowe nastawienie kosiarki do koszenia poboczy według Pana wiedzy.
Tutaj to Pan się ośmieszył całkowicie i ośmieszył Pan pracowników swoich. Ja w pracowników
wierzę i uważam że oni bez problemu ta kosiarkę ustawią i wykoszą, tylko żeby Pan chciał
kosić. Powinien Pan przeprosić tych pracowników, bo to jest ich oczernienie. Ja uważam, że
Ci pracownicy spokojnie ustawią tą kosiarkę i będą kosić, ewentualnie jak nie dacie rady kupcie
cztery siódemki jak mieli nasi dziadkowie, to jest starego typu kosa i tymi kosami koście jak
nie potraficie inaczej.
Wójt Gminy – dziękuję za to streszczenie, ale informacji, monitów ponaglam dalej, bo Pan ma
taką wiedzę. To co ja planuję ze skarbnik, założenia robimy to jest wszystko abstrakcja.
Poproszę te zapisy przełożyć na konkretne liczby, lata i tak jak powiedziałem co uważa Pan
że powinno być, co nie i jakie koszty. To co Pan w tej chwili mówi, to jest piękne, ładne
ogólnikowe. Z tych ogólników nic nie będzie, to trzeba usiąść i wszystko wyliczyć. Wie Pan o
tym, bo Pan prosi młodych Radnych żeby Pana słuchali. Pan te informacje dostaje na każdej
sesji, gdzie my ze skarbnik pracujemy i Pan te informacji i cyfry ma. Ja oczekuje od osoby,
która ciągle podważa to co Radni uchwalą, że to są rzeczy nie stworzone. Świat, gospodarka
przechodzi określone transformacje, to Pan dobrze wie jak w czasach transformacji należy
zarządzać, kierować, czy własne gospodarstwo czy firmę czy instytucję taką czy inną. Pan
epitetami rzucać potrafi i to mocno tylko potem przyjdzie do realizacji, to u Pana zawsze jest
wszystko czarne. Chciałem transparentnie, Pan to przedstawi i Komisja, Pani Przewodnicząca
przeczyta, poświęcę znowu ileś czasu, zweryfikuję i dostanie Pan analizę podpartą tymi
faktami. Oczywiście Pan to może skomentować, tak jak Pan komentował przez osiem lat, że
ja co napiszę to kłamię, nieprawdę, bo takie były insynuacje. Jeżeli chodzi o szkołę to trzeba
mówić prawdę. Szkoła w Kornicy, nawet te małe mają wszystko dziennik elektroniczny, tablice,
komputery, laptopy. Nie mają jeszcze aż tyle że każdy uczeń dostaje, ale tak zrobiliśmy żeby
każdy uczeń do zdalnej pracy dostał ten, gdzie da trzy, cztery osoby w domu, a mają jeden
komputer. Nie da się kupić, może z czasem będziemy ściągać, że będziemy mieli 360
laptopów, tyle ile mamy dzieci. Laptop będzie trzy, cztery lata, dzieci będą kończyły klasę
ósmą, to będzie miła pierwsza. To są pomówienia i oczernianie. Pan wie jak szkołę
wprowadzić na XXI wiek. Ona już proszę Pana jest wprowadzona, tylko za 10 lat jeżeli nie
zrobimy to co powiedziałem na Komisji, dzieci, albo Pana wnuczki będą się uczyły gdzie z
dachu będzie woda kapać. Po to planowałem remont, znowu się teraz staram o pieniądze i

Pan o tym zapomina, to Pana przykład jak Pan dba o wspólne dobro. Powiedział Pan na sesji,
że to bzdura co robią Radni, wystarczy 5 zł, bo Pan wyliczył, to dlatego napisałem. 5 zł na
śmieci to jest koszt. Pan siedzi w radzie w banku, tam się robi biznesplan, analizuje. To nic
trudnego zebrać wiedzę o wszystkich kosztach jakie są. Pan je ma w komplecie, bo dostaje
Pan sprawozdania kwartalne, półroczne, wykonania roczne i plany roczne, to z tego wszystko
wynika. To się bierze z konkretnych planowanych, a to co planujemy, przewidujemy że może
się stać to zweryfikuje życie. Pan może też robił biznesplany i działania inwestycyjne, tak jak
wójt planuje już teraz, od dwóch lat planowałem Wólkę. Cieszę się bardzo że podpiszę umowę.
Nie było Pana na Komisji, właśnie to ustaliliśmy że my będziemy zbierać na PSZOK-u trawę,
popiół, gruz i będziemy zagospodarowywać, nie będziemy obciążać tym towarem firmę , która
będzie odbierać śmieci. W umowie dla firmy, która będzie odbierała śmieci, ma zaniechać
odbieranie traw, popiołu i gruzobetonu. Jeżeli ktoś przychodzi i Państwu robi remont domu to
za te odpady odpowiada firma której Pan zlecił, żeby te prace wykonała. Czy w Wólce
wysypisko dzikie, czy w Wyrzykach wysypisko dzikie, czy w Szpakach dzikie wysypisko, to
Pan nie wie, mówiłem jakie mam problemy, to samo może być z miejscem wskazanym. Co
musiałem zrobić? Zabezpieczyć, bo ludzie wożą wszystko co jest im niepotrzebne. Mówiłem
na komisji, czy sesji mamy tereny gminne ja je wskażę, tylko musi być osoba która pilnuje. Tak
jak powiedziałem popiół i gruz będziemy odbierać na PSZOK-u, ale nie będziemy przekazywać
firmie, będziemy to zagospodarowywać we własnym zakresie. Spóźnił się Pan o półtora
miesiąca, o tym dyskutowaliśmy na Komisji. Jest Pan Radnym, osobą która załatwia sprawy
dla mieszkańców, jest Rada Sołecka wskażcie miejsce, ludzie będą przywozić, przyjdziecie za
trzy lata, że macie pryzmę gruzu, odpowiem że to jest wasz gruz. Pokruszymy, ja zapłacę za
kruszarkę i zrobicie sobie drogę na swoim terenie. Nie wiem co będzie ze śmieciami, wszystko
drożeje. Jest temat, żeby wprowadzić kaucję od butelek plastikowych, czy to nam poprawi że
ludzie nie będą wrzucać. Teraz będziemy jeździć, śmieci będą zbierane, w umowie jest
zapisane, że firma przed przyjazdem, wyjazdem samochód będzie musiała zważyć. Puściłem
fundusz sołecki, będziecie robić fundusz sołecki w następnym roku, ja nie mam zamiaru
walczyć tylko zobaczymy dokąd to doprowadzi. Róbmy to z czego ludzie będą korzystać w
największym stopniu. Cieszę się, że mamy świetlicę w Wygnankach, w Wólce.
Radny Dariusz Stepczuk – w sprawie śmieci, powinniśmy wytłumaczyć skąd wzięły się takie
ceny tych śmieci. Oddawane sprzed trzech lat raczej one tonażowo nie wzrosły, tylko wzrosła
cena odpadów. Doszła do mnie też informacja, że na Kolonii Kornica, na granicy Leśna
Podlaska – Kornica, że ktoś wywiózł ponad przyczepę śmieci, plastiku. Policja prowadzi
postępowanie. Będzie do tego dochodziło jeżeli coś z tym nie zrobimy.
Przewodnicząca Rady – odnośnie śmieci, to jest trudna sprawa dla nas wszystkich, bardzo
ciążąca. Szanowni Państwo może zaczniemy od tego, że wcześniej odbiór śmieci był
ryczałtowy, czyli niezależnie od tego ile mieliśmy ton śmieci, firma co miesiąc wystawiała nam
fakturę, z uwzględnieniem jakie były zapisy w umowie odbierała te śmieci. Od dwóch lat, od
kiedy ustawodawca wprowadził, że śmieci mają się kalkulować, wydatki z przychodem, my
mamy zmienioną umowę z odbiorcą, że odbiera śmieci od nas tonażem. Za każdy tonaż my
płacimy. Niezależnie od tego ile my tych śmieci zbierzemy, to będzie się to przekładało na tą
kwotę którą my zapłacimy. Jeżeli zbierzemy tych śmieci 250 ton, zapłacimy za 250 ton. Jeżeli
zbieramy śmieci na przełomie 2019 roku, gdzie zakładaliśmy 350, a już mamy zebrane 400,
więc nasze kalkulacje już się nie zgadzają, za co zapłaciła i tak gmina ponieważ nie były
podnoszone żadne stawki. Zacznijmy od edukacji w jaki sposób mamy segregować, czyli te
śmieci, które możemy zutylizować tak jak szkło, plastik, papier powinny być zbierane na

PSZOK-u. Jesteśmy Gminą wiejską, tak samo powinny być zbierane gruzy, bio i powinien być
zbierany popiół tak jak tutaj dyskutujemy, który powinien być wykorzystany do budowy dróg
naszych gminnych. Nie chodzi mi o budowę dróg konkretnych, tylko lokalnych tam gdzie jest
wywóz na pola, gdzie można to wykorzystać. I od tego zacznijmy, żeby edukować nasze
społeczeństwo, żebyśmy nie produkowali coraz więcej śmieci, tylko potrafili te śmieci
wykorzystać. Jeżeli nie wrócimy do edukacji i zastanowienia się czy będziemy kumulować tych
śmieci coraz więcej i niestety, ale jak będziemy mieć więcej śmieci to będziemy za nie więcej
płacić, to zastanówmy się żeby w jakiś sposób jak najmniej tych śmieci produkować, a z drugiej
strony żebyśmy sami siebie kontrolowali ile tych śmieci będziemy oddawać, czy to na PSZOK,
czy to do śmieciarzy. Mieliśmy też takie pomysły, szkoda że nie wszyscy radni byli, myślałam
że włączą się też w to sołtysi, żeby stworzyć w Gminie zespół osób, które by odbierały te śmieci
od ludzi, gdzie byśmy nie płacili za transport temu przewoźnikowi, który zbierze po całej Gminie
od nas śmieci, tylko żeby gminni pracownicy zebrali z poszczególnych sołectw śmieci typu
plastik, szkło, popiół i te śmieci byłby gromadzone na PSZOK-u, w innym miejscu i my byśmy
płacili tylko za odbiór. To też by się przekładało na to, żeby te kwoty byłyby inne. Myślę, że
przyszły rok, początek będzie dobrym czasem zastanowienia się jak do tego problemu podejść
i tą sytuację naprawić, bo to przekłada się na to ile my będziemy płacić. Czy my zapłacimy za
te śmieci 10 zł, czy będziemy płacić 25 lub więcej. Druga sprawa jest jeszcze taka, że
powinniśmy się zastanowić nad naszym budżetem, ponieważ mamy bardzo dużo wydatków
na szkolnictwo, a bardzo mało inwestycji, a to się przekłada z tego że jeżeli my nie podnosimy
podatków, nie mamy możliwości takiej żeby operować tym przychodem. Jeżeli założymy w
budżecie, że podatki wzrosną, więc automatycznie założenia budżetowe wzrastają w
stosunku do przychodów naszych, to wtedy też się przekłada na różne inne inwestycje. Weźmy
to pod uwagę, że jeżeli nie zostawimy zmian podatku i ten przychód będzie się klarował na
24.000.000,00 zł, bo tak w zaokrągleniu jest w gminie i uszczelnimy wydatki na wodę, wydatki
na śmieci, to wtedy będziemy mieć na inwestycje. Jeżeli nie będziemy mieć żadnych ruchów
podjętych, to niestety ale być może w przyszłości będzie tak że i tak będziemy zmuszeni do
podniesienia tych podatków o wiele wyżej, bo nasza Gmina nie ma wysokich podatków. Cieszę
się bardzo za wszystkie uwagi i mam nadzieje, że przyszłoroczny budżet, ponieważ Państwo
dostali projekt, będzie przeanalizowany dogłębnie i te inwestycje, które będziemy chcieli
podjąć, chciałabym żebyśmy stworzyli plan inwestycji na przyszłe lata. Zostało na trzy lata
naszej kadencji, więc przez te trzy lata możemy zaplanować w taki sposób nasz budżet
żebyśmy co roku jakąś drogę w sołectwie zrobili. I tu bym chciała do Państwa Radnych taką
informację, żeby na kolejnej sesji przedstawili jakie inwestycje chcieliby w swoim sołectwie
zrobić.
Radny Ignacy Janczuk – cieszę się że zauważyła Pani, że trzeba nasze finanse uszczelnić, to
jest bardzo dobra przesłanka. Tak trzeba zrobić i znajdziemy troszkę pieniędzy więcej. Druga
sprawa uważam, że na PSZOK-u nie może składować bio odpadów, bo one fermentują, to
musi powstać gminny kompostownik z prawdziwego zdarzenia. Później z tego PSZOK-u
trzeba je gdzieś przewieźć i jeżeli ktoś ma zabrać, to znowu będą pieniądze. Musi być
stworzony kompostownik gminny, który nie będzie nikomu przeszkadzał i będzie mógł
przyjmować bio odpady. Wrócę do PSZOKU, ten obiekt jest mały na to spektrum które on ma
zbierać. Dziwię się, że ta waga jest w takim miejscu. Widzieliście tą wagę, ona nawet jest źle
wybudowana, ale to już inny temat. Na placach, gdzie jest bardzo mały plac wtapia się wagi w
teren i ta waga jest zarazem wagą, ewentualnie placem, po nim można jeździć, zarazem jest
wagą i placem. Tutaj jest waga postawiona w górę, na która będzie bardzo ciężko wjechać,

składem z naczepą nie da się wjechać na 100 %. Uważam, że ten plac nie jest duży, my tu
nie zrobimy cudów zbiorczych na tym POSZOK-u.
Przewodnicząca Rady – w przyjętej deklaracji śmieciowej mamy upust 5 zł dla osób, które
kompostują. Jeżeli ktoś w deklaracji założy, że będzie miał kompostownik, to od tych Państwa
ten kompostownik nie będzie nigdy odebrany. Zakładając, że mamy przydomowe
kompostowniki i deklarujemy się, że tych śmieci nie będziemy oddawać, to taka uwaga.
Wójt Gminy – jeżeli chodzi o PSZOK, proszę Pana, w większości gdzie mają firmy, to mają na
wierzchu. Ta waga jest na tyle, że zmieści się tir w pełnym składzie, myślę że nie będzie placu
manewrowego. Jeżeli chodzi o PSZOK, to nie rozumiem mówienia, ale każdy ma prawo, jeżeli
ja będę zbierał trawę, to ja Panu daje gwarancję, wymuszę na pracownikach i nie będę brał w
kontener żeby gniła, tylko zrobię to w pojemnik 1000 litrów. Taki pojemnik to ludzie mi napakują
tydzień, dwa, mam sprzęt, wywiozę i będę składował w miejscu. Są instalacje, które mają
wszystko związane z prawem, normami, tak zwane kompostowniki. Żeby wybudować
kompostownik to proszę zrobić rysunek, projekt jakie ma spełniać warunki, bo kompostownik
to jest też rzecz, którą musi odebrać środowisko, spełnić określone kryteria. To nie może być
kompostownik, Pan wskaże, ja nawiozę i będzie na ziemi leżało i gniło. Jeżeli chodzi o to co
Pan mówił, 1.000.140,00 zł, które dostałem od Pana Premiera, to te zadania i te pieniądze
które dostałem będą transparentne, bo to muszę wydać na inwestycje. Nie mogę tych
pieniążków wydać na prąd, na bieżące i to co Pani Przewodnicząca mówi, też Pan powinien
podpowiadać jako osoba z doświadczeniem. Pani Przewodnicząca mówi wyraźnie, my dzisiaj
mamy budżet, że on się spina tylko na styk, między kosztami, a wydatkami, oczywiście radio
jest niedobre. Podpiszę umowę, muszę znaleźć w budżecie na następny rok nadwyżkę
dochodów na inwestycje i na inwestycje w Wólce, bo będę miał do spłaty kredyt
250.000,00 zł. Przecież to trzeba w budżecie zabezpieczyć.
Sołtys wsi Kolonia Kornica Stanisław Latek – to będziemy płacili dużo więcej za śmieci, jeżeli
dużo osób za śmieci nie będzie płaciło. Są ludzie, którzy zmienili deklaracje, nie złożyli
deklaracji, a my za nich będziemy płacili. Panie Wójcie czy jest możliwość odbioru eternitu?
Jak to się stało, że nasza Kolonia została pominięta w planie światłowodów?
Wójt Gminy – był Pan, podpisywaliśmy dokumenty. Zgłosiłem mu już wtedy na zebraniu,
zadałem pytanie na świetlicy, mieli interweniować, ale z tego wyszło, że tej uwagi, wniosku nie
uwzględnili i nie pociągnął za jednym zamachem. Koszelówka – Wólka tak, w następnym
etapie działań ministra rozwoju będą tamte wioski też objęte. Minister cyfryzacji zwrócił się do
Gminy, żeby podać 100% numeracji obiektów mieszkalnych, żeby oni w swoich działaniach,
prognozach uwzględnili nie tylko zabudowę zwartą, ale tak jak mówią internet dla wszystkich.
To jest okno na świat w aktualnych czasach.
Radny Marek Michaluk – wrócę, bo Pan Wójt nie odpowiedział mi na pytanie. Przygotowanie
dokumentacji na budowę drogi, słucham.
Wójt Gminy – zgłosiłem do planu to jest 50.000,00 zł, będę wybierał wykonawcę, myślę że ten
wydatek nie będzie zrealizowany w tym roku. Dopiero płatność będzie na pierwszy kwartał
2021 r. To zostanie oszczędność i trzeba będzie przenieść na następny rok, bo te prace jednak
się robi. Rozmawialiśmy z pracownikiem w odpowiednich miejscach, jest to żmudna praca,
trochę trzeba poświęcić czasu, bo to dużo służb państwowych trzeba zaangażować żeby to

dobrze zrobić. Panie Marku daje słowo, będę miał wyłonionego wykonawcę, będziemy to robić,
będę informował mieszkańców i firmy w tym rejonie, że coś takiego powstaje i zapraszał do
współpracy żeby to powstało, wspólne dzieło dla wszystkich i przedsiębiorców którzy tam
działają. Gmina też będzie się do tego dokładać i jeżeli mieszkańcy będą mieli uwagi to też
będę brał pod uwagę, żeby to zrobić prawidłowo. To musi być droga trwała, o dużej nośności,
z poboczami, rowami.
Radny Marek Michaluk – powyżej 40 ton zróbmy najlepiej.
Wójt Gminy – tak zakładałem, tak jak waga nasza wytrzymuje do 60 ton na POSZOK-u, tak
tam myślę że te 50 ton to jest jak najbardziej.
Radny Marek Michaluk – zmieniamy w załączniku majątkowym przygotowanie dokumentacji
na budowę drogi Wólka Nosowska – Kolonia Koszelówka, tak jest?
Przewodnicząca Rady – tak będzie.
Wójt Gminy – tak będzie, to ja już Panu daję słowo. Jeżeli teraz nie było zapisane, to będzie
wpisane do budżetu, jak będzie Rada przyjmować budżet na 2021 r. Na pewno to zadanie
będzie i będzie uwzględniony zakres wydłużony o kolejne odcinki, czy działki.
Radny Marek Michaluk – odnośnie śmieci, do końca roku mieszkańcy mają wypełnioną
deklarację, czyli na stawkę która teraz obowiązuje, od 1 stycznia wchodzi nowa stawka, więc
od 1 styczna powinny zostać złożone nowe deklaracje. Więc wszyscy mieszkańcy niech mają
świadomość, że jeżeli ktoś nie złoży deklaracji i za styczeń, czy za luty dostanie wygórowaną
cenę, bo nie złożył deklaracji bo nie wiedział, bo zapomniał, nikt mu nie powiedział, więc ja to
teraz mówię publicznie, żeby ludzie pamiętali o złożeniu deklaracji. Na dzień dzisiejszy nie
mamy dokładnego wzoru tej deklaracji, ale ona lada dzień powinna już być.
Przewodnicząca Rady – deklaracja jest przyjęta.
Radny Marek Michaluk – wszyscy musimy się informować, że później nie było, że ja nie
wiedziałem.
Przewodnicząca Rady – deklaracja została przyjęta razem ze stawkami, które przyjmowaliśmy
i wzór tej deklaracji Państwo mieli, tam jest wszystko wyszczególnione. Wszystkie deklaracje
wszystkich mieszkańców muszą być złożone ponownie od 1 stycznia i proszę wziąć pod
uwagę też to, że jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą powinien mieć zawartą umowę
na odebranie śmieci. Kolejna sprawa jeżeli zmienia się ilość osób w gospodarstwie domowym,
przybywa, bądź ubywa powinna być ta deklaracja zmieniana w ciągu 14 dni, tak jak nakłada
na nas prawodawca z obwarowaniem takim też, że jeżeli ktoś nieprawdziwie to poświadczy
będą nakładane kary. Pracownik gminy zostanie zobowiązany, żeby uściślił wszystkie
deklaracje złożone. Jeżeli ktoś mieszka pod danym numerem, a takiej deklaracji nie będzie
złożonej, będą pracownicy dzwonić żeby w jak najszybszym czasie tą deklaracje złożono.
Jeżeli nie, Gmina ma takie prawo od prawodawcy, że może narzucić stawkę 44 zł, tak jak
założyliśmy na śmieci niesegregowane i takie stawki będą nakładane na osoby, które nie
podpiszą deklaracji.

Sołtys wsi Kolonia Kornica Stanisław Latek – będą, ale nie są. W domu konflikt, złożył
deklaracje, że są dwie osoby, on nie będzie płacił za ojca, on nie będzie płacił za matkę.
Przewodnicząca Rady – rozmawialiśmy o tym bardzo burzliwie na Komisji i podjęliśmy taką
decyzję, że Zarządzeniem Wójta pracownik będzie przy pierwszym odbiorze jeździł za tą firmą,
która będzie odbierać i będzie sprawdzał ile osób jest w danym domu, mieszka i ile osób jest
zadeklarowanych.
Sołtys wsi Kolonia Kornica Stanisław Latek – pracownica dzwoniła, ja dawałem numery
telefonów, nie chce złożyć i nie ma siły na niego.
Przewodnicząca Rady – dlatego wtedy jest poinformowany o nałożeniu tej stawki górnej. Ja
rozumiem, że jest trudny czas COVID-woski i być może ktoś nie będzie chciał wpuścić, ale
proszę wziąć pod uwagę to, że Urząd Stanu Cywilnego ma wykaz ile osób w danym miejscu
jest zameldowanych. Jeżeli kogoś nie ma, to można pozostawić informację, żeby powiadomił
w najbliższym czasie. Nie możemy wziąć pod uwagę meldunku, dlatego że każdy zobowiązuje
się własnym oświadczeniem, my nie możemy narzucić, dlatego musimy to uściślić w ten
sposób, że będą korygować te informacje pracownicy.
Wójt Gminy – zapisałem sobie, to też do Pana Janczuka, że Regulamin, który Rada przyjęła
to jest do „bani”, dziękuję i nie ma co do tego wracać. Ustaliliśmy rozmawiając tutaj, że
porównam deklarację z odpadów, porównam wodę, porównam Urząd Stanu Cywilnego, tylko
tak jak Pan pyta, ja wiem że Gmina wyegzekwuje, będziemy robić jak najwięcej, tylko to jest
deklaracja, to nie jest wytyczenie i nakazanie, czyli mieszkaniec ma się zadeklarować. Nie
mamy 4800 mieszkańców tylko 3600. Firma, która będzie jeździła będzie miała aktualne
wytyczne, kto jakie śmieci oddaje, z kim deklaracja zawarta. Jeżeli jedzie pracownik i jedzie
firma i nie ma worka i nie ma deklaracji, to powinna lampka się zapalić pracownikowi, a
dlaczego pod tym numerem nie ma śmieci? Sprawdzić czy jest deklaracja, czy nie. 200 osób
było duża rodzina, tylko że to była rodzina, która mieszkała w dwóch mieszkaniach, a nie w
jednym mieszkaniu i są dwa mieszkania pod różnymi numerami. Ludzie tak szukali
rozwiązania, żeby płacić nie 5 zł tylko 1 zł.
Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – jeżeli chodzi o uszczelnianie podatków, sprawa jak
bumerang wraca przeze mnie podnoszona, za metraż mieszkań. Ile Gmina na tym traci, jest
mieszkanie 100 metrów, płaci się za 50. I to ja wiem na 200%. To szukamy oszczędności.
Następna rzecz chodzi o wodę, Panie Wójcie mówiliśmy kradzież z hydrantów, co zrobić żeby
zasunąć te hydranty? Co trzeba z tym zrobić?
Wójt Gminy – zgłosić do wójta z imienia i nazwiska, ja ukarzę mandatem. Jeździmy, szukamy,
porównujemy ilości zużycia, ale wszystkiego nie zobaczę.
Przewodnicząca Rady – czy nie ma na hydrantach klap?
Sołtys wsi Kiełbaski Tadeusz Geresz – nie ma.
Przewodnicząca Rady – to trzeba zgłosić, żeby to wymienić.

Wójt Gminy – nie zawsze odkręci, bo jest jeden element. Nie da się zasuwy odkręcić. Nie ma
tych kółek, trzeba by było kupić, porobić zamki i tak jak mówiłem może wrócę do tego jak będą
pieniądze i czas pozamykać, bo ja w inny sposób nie upilnuję. To Państwo jesteście w terenie,
widzicie kto co robi. Ludzie zgłaszają, weźmie 2, 3m³, to nie jest majątek, to jest 6 zł.
Przewodnicząca Rady – tutaj sugestia jednego z Panów Radnych, ponieważ mieliśmy na
terenie Gminy analizę naszych pieców, tam jest podawany metraż domu. Ja myślę, że trzeba
się będzie przyjrzeć tej analizie i zweryfikować to ze stanem, który jest podany. Jeżeli będą
takie rozbieżności, to trzeba będzie zwrócić się do tych mieszkańców gdzie ten metraż jest
dużej rozbieżności. W takim razie przeanalizujemy ile osób jest takich, które nie udzieliły tych
informacji do inwentaryzacji i z tej analizy weźmiemy pod uwagę metraż każdego domu.
Radny Piotr Kiryluk – chcę zapytać Pana Wójta czy PSZOK jest czynny i ewentualnie kiedy
będzie czynny?
Przewodnicząca Rady – to też było podjęte na Komisji, od 1 stycznia.
Wójt Gminy – ekipa skończyła montaż, była rozmowa w przeciągu tygodnia, dwóch mają to
sprzątnąć. Ostatnio tamtędy jechałem, prawdopodobnie już posprzątane. Jak tylko to będę
puszczał komunikat, że trzeba będzie to otworzyć. Szanowni Państwo czy to ludzie wystawią,
czy przywiozą na PSZOK to musimy się liczyć z kosztami.
Przewodnicząca Rady – śmieci są ważone przez tą firmę, która zbierała.
Radny Piotr Kiryluk – odnośnie dyskusji jak zmotywować, żeby wszyscy płacili za śmieci.
Dobrze posłuchać dzisiejszą sesję, kto się dowie jak nie płacić. Wszystko było powiedziane
jak nie płacić.
Wójt Gminy – był człowiek z firmy, było spotkanie, no niestety było tylko dwóch radnych. Mówił
rzeczowo, konkretnie, jaka jest gospodarka i jak to się odbywa.
Radny Ignacy Janczuk – jeśli jesteśmy przy tych śmieciach chciałbym powiedzieć o takiej
rzeczy, żeby poprosić, wpłynąć na tą firmę żeby z tych miejsc publicznych, gdzie czasami
śmieci są rozrzucone, żeby je zebrać, to jest problem. Jest przystanek, jest kosz, ale z tego
kosza coś wypadło to z kosza wezmą, a reszta zostanie. Kto ma sprzątać? Niech oni poświęcą
minutę i niech to sprzątną. Trzeba ten problem rozwiązać, jeśli nie to przed tymi Panami, którzy
jada do danej miejscowości trzeba, żeby ktoś jechał z pracowników i w tych miejscach
publicznych.
Wójt Gminy – w Regulaminie jest wpisane, że firma będzie miała obowiązek z obiektów
publicznych i miejsc publicznych typu przystanki zabierać. To Pan napisze pismo, podpisze
się, ja wyślę do firmy. Prawdopodobnie nie ma w zakresie obowiązków ta firma chodzić z
miotłą i zmiatać rozsypanych śmieci i pakować w worek. Jest napisane, że firma ma odebrać
pojemnik ze śmieciami, który został wyznaczony do zbierania w ten pojemnik śmieci. Też to
samo widzę, że są porozrzucane.

Punkt 10. Zamknięcie obrad sesji
Po zrealizowaniu porządku obrad o godzinie 17:15 Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura
zamknęła XXXII sesję Rady Gminy Stara Kornica.
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