PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2021
z sesji Rady Gminy Stara Kornica
odbytej w dniu 16 lipca 2021 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SESJI
Data rozpoczęcia

16.07.2021 r.

Godzina rozpoczęcia

09:00

Godzina zakończenia

09:06

Miejsce

Sala konferencyjna Urzędu Gminy Stara Kornica

Przewodniczący obrad

Zofia Szpura – Przewodnicząca Rady Gminy Stara Kornica

Liczba radnych

15

Liczba obecnych radnych

7

Nieobecni radni

Goście

Maciej Chraszcz
Maciej Golwiej
Ignacy Janczuk
Mateusz Jóźwiuk
Piotr Kiryluk
Mateusz Leszczyński
Marek Michaluk
Piotr Pieczyński
Kazimierz Hawryluk – Wójt Gminy Stara Kornica

Punkt 1. Otwarcie sesji
Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Szpura – Szanowni Państwo witam wszystkich przybyłych
Radnych razem z Panem Wójtem na XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Stara Kornica w dniu 16
lipca 2021 r.

Punkt 2. Sprawy organizacyjne:
1. Stwierdzenie quorum
Przewodnicząca Rady – na 15 Radnych w dzisiejszych obradach jest obecnych 7 Radnych, dlatego
nasze wszystkie uchwały będą nieprawomocne. Stwierdzam, że jeżeli uchwały dzisiejsze podejmiemy
będą nieprawomocne.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

2. Przedstawienie porządku obrad
Przewodnicząca Rady – przedstawię w tej chwili porządek obrad dzisiejszej sesji.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie porządku obrad,
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do „Porozumienia burmistrzów
na rzecz klimatu i energii”.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady – czy Państwo Radni są za przyjęciem powyższego porządku obrad? Proszę o
podniesienie ręki i przyciśnięcie guzika jeżeli wyrażają zgodę na tak, jeżeli nie, jeżeli przeciw.
Nadmieniam, że jest 7 Radnych, więc nie mamy też quorum, więc należałoby zamknąć dzisiejsze
narady. Więc dziękuje wszystkim Państwu.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przy wykorzystaniu urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, Rada w obecności 7 radnych
biorących udział w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Wykaz imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady – czy Pan Wójt chciałby zabrać głos?
Wójt Gminy – dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca za udzielenie głosu. Ubolewam, bo na mój
wniosek firma zgodziła się, że jeszcze poczeka, tak jak pisałem była informacja Państwo wiecie, ten
temat to nie jest temat który stanął tydzień, miesiąc temu, to temat który zgłaszałem Państwu od
początku maja. Dla mnie jest to niegospodarność, ze względu na to tak jak tutaj nawet oferty
poprosiłem od pracownicy, ten program który był robiony ostatnio pięć lat temu też kosztował w
tych granicach. Program niskoemisyjny to nie jest wymysł wójta, ani organizacji typu Mazowiecka
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, to jest program strategiczny dla Europy, dla Polski gdzie
wynika z programu strategii gdzie między innymi Ministerstwa Klimatu, Ochrony Środowiska i tak
dalej, tak w woli wyjaśnienia, żeby nie było tak, że ja coś chce zrobić na co wydam pieniądze, a to jest
w ogóle niepotrzebne. Nie tylko nasza gmina przystępowała, masa gmin przystępowała. Ścieżka do
dojścia, do uzyskania programu, to nie jest taka prosta. To nie jest napisanie lub podjęcie uchwały, to
muszą być uzgodnienia międzyresortowe. Ja tego nie wymyślam. Jeżeli ja mam złożyć i ma być
zatwierdzony przez Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, to niestety po
drodze wymaga ileś uzgodnień, wyjaśnienia. Z czego to się bierze, po co to jest robione i to nie jest
mój prywatny wymysł, żebym komuś chciał dać zarobić, czy w tym przypadku tak jak Państwu
mówiłem Program Niskoemisyjny w 2015 r. był opracowany przez firmę, którą prawdopodobnie już
nie mam w historii, ale musiałem się rozstać ponieważ był zrobiony źle, był odrzucany przy
konsultacjach i przy zatwierdzeniu i tutaj byłby zrobiony nieodpłatnie, za te 10.000,00 zł trzeba
będzie zrobić i wydać pieniądze, to już będzie następny etap mojego działania. Pani Przewodnicząca
jeżeli jest sesja nadzwyczajna, jeżeli nie ma quorum, to nie ma porządku.
Przewodnicząca Rady – dziękuję Panie Wójcie za uwagę. Ja nadmieniam również, że ta uchwała o
którą Pan Wójt wnioskował o sesje nadzwyczajną, została przez Komisje odrzucona.

Wójt Gminy – to nie ma wpływu proszę Panią.
Przewodnicząca Rady – Panie Wójcie, Pan chce wytłumaczyć, ja też chcę wytłumaczyć. Ponieważ nie
ma Pana Przewodniczącego Komisji wspólnej, ja też chciałam poinformować wszystkich
mieszkańców, że podejmowaliśmy to na Komisji i zaopiniowaliśmy negatywnie. Dziękuję bardzo
wszystkim za przybycie, zamykam posiedzenie dzisiejszych obrad.
Wójt Gminy – Pani Przewodnicząca jest opinia prawna Pani prosiła, ja ją umieszczę na stronę, że nie
ma znaczenia proszę Państwa, mogę zgłaszać do objęcia sesją raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście
proszę Państwa są istotne warunki, zmieniły się, bo była ta konsultacja. Pani wytłumaczyła od A do Z,
bo Państwo nie rozumiecie. Ja nie jestem w stanie wytłumaczyć na sesji wszystkiego, to co jest
zapisane w prawie i to co jest wymagane. Opracowanie pokaże, gdyby było to zrobione i Państwo
byście podjęli uchwałę, bo taki jest koniec tego rozwiązania, to byście się wczytali. To nie jest proszę
Państwa program napisany na kolanie, tak jak nam się uważa, musi to być powiązane ze strategią nie
tylko Gminy ale i narodową i europejską. Pani Przewodnicząca jeszcze mała, drobna uwaga to
chciałbym, żeby Pani też podeszła do sprawy i prosiła Radnych o rozliczenie się z nieobecności na
poszczególnych sesjach, bo to jest taki wymóg prawny nawet. Dziękuję bardzo.

Punkt 5. Zamknięcie obrad sesji
Przewodnicząca Rady – dziękuję bardzo wszystkim za przybycie zamykam dzisiejsze posiedzenie sesji
nadzwyczajnej.
Protokołowała: Justyna Iwaniuk-Michalik
Przewodniczyła: Zofia Szpura

