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Komputery do zdalnej 
nauki przekazane do szkół

Informacja dla uczestników projektu 
„Łączy nas energia. Montaż instalacji 
OZE w budynkach mieszkalnych.”

Przyłącza do kanalizacji 
sanitarnej w Pogrzebieniu  
i Kornowacu

	 W ramach	projektu	„Uporządkowanie	gospo-
darki	 ściekowej	 na	 terenie	 gminy	 Kornowac	 –	
etap	 I”,	w marcu	br.	ogłoszony	został	przetarg	
na	budowę	sieci	kanalizacji	sanitarnej	w sołec-
twach	 Pogrzebień	 i  Kornowac.	W  ramach	 eta-
pu	III	powstanie	ponad	8	km	kanalizacji,	w tym	
przepompownie	 sieciowe	 i  przepompownie	
przydomowe.	
	 Projekt	„Uporządkowanie	gospodarki	ściekowej	
na	terenie	gminy	Kornowac	–	etap	I”	jest	współ-
finansowany	 przez	Unię	 Europejską	 ze	 środków	
Funduszu	Spójności	w ramach	Programu	Opera-
cyjnego	Infrastruktura	i Środowisko	2014	–	2020.	
(Środki	 finansowe	 na	 ten	 cel	 zostały	 pozyskane	
z  Narodowego	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	
i Gospodarki	Wodnej).	
	 Szacowane	koszty	całkowite	 inwestycji	wyno-
szą	34	915	989,96	zł.	Przyznane	dofinansowanie	
ze	 środków	 unijnych	 wynosi	 18	 155	 933,24	 zł.	
Zakończenie	 projektu	 zaplanowano	 na	 grudzień	
2022	r.	
	 W  ramach	 Projektu	 „Uporządkowanie	 gospo-
darki	 ściekowej	 na	 terenie	 Gminy	 Kornowac	 –	
etap	 I”	 w  dniu	 22	 kwietnia	 2020	 roku	w  formie	
on-line	 odbyło	 się	 otwarcie	 ofert	 na	 wykonanie	
zadania	pn.:	„Budowa	kanalizacji	sanitarnej	–	etap	
III”.	 Komisja	 przetargowa	 jest	 w  trakcie	 weryfi-
kacji	 złożonych	ofert.	Do	przetargu	na	 realizację	
powyższego	 zadania	 zgłosiło	 się	 12	 wykonaw-
ców,	rozbieżność	cenowa	pomiędzy	ofertami	jest	
duża,	co	wymaga	szczegółowej	weryfikacji	 łącz-
nie	z wezwaniami	do	uzupełnień.	Zakładamy,	 że	
umowa	z wykonawcą	zadania	będzie	podpisana	
w  drugiej	 połowie	 czerwca	 br.,	 po	 podpisaniu	
umowy	Wykonawca	 rozpocznie	ostatni	etap	bu-
dowy	kanalizacji	w ramach	powyższego	projektu.	
	 Zachęcamy	 mieszkańców	 do	 „odwiedzenia”	
strony	internetowej	Gminy	Kornowac	i kliknięcia	
w zakładkę	„Dla	mieszkańca/Kanalizacja”,	na	stro-
nie	można	znaleźć	aktualne	informacje	dotyczące	
budowy	kanalizacji	sanitarnej.		

Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
na terenie gminy Kornowac



T W O JA  G M I N A2 NR 2/2020

WYDAWCA:
Urząd Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48, 44–285 Kornowac
tel. 32 430 10 37, wew. 121
e–mail: promocja@kornowac.pl

REDAKTOR NACZELNY: Ewa Gołofit

DRUK: Drukarnia Polskapresse Sp. z o.o.

SKŁAD: Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o.

NAKŁAD: 1 000 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów i zmiany 
tytułów, a także nie zwraca materiałów niezamówionych.

TWOJAGmina

	 Utworzenie	i	utrzymanie	ośrodka	pomocy	społecznej	w	
tym	zapewnienie	środków	na	wynagrodzenia	pracowników	
jest	zadaniem	własnym	gminy	o	charakterze	obowiązko-
wym	i	wynika	z	art.	17	pkt	18	ustawy	o	pomocy	społecznej.	
Ośrodek	pomocy	społecznej	zatrudnia	pracowników	socjal-
nych	proporcjonalnie	do	liczby	ludności	gminy	w	stosunku	
jeden	pracownik	socjalny	zatrudniony	w	pełnym	wymiarze	
czasu	pracy	na	2000	mieszkańców	lub	proporcjonalnie	do	
liczby	rodzin	objętych	pracą	socjalną	w	stosunku	nie	więcej	
niż	50	rodzin	na	jednego	pracownika	socjalnego	w	pełnym	
wymiarze	czasu	pracy.	Ośrodek	pomocy	społecznej	zatrud-
nia	nie	mniej	niż	3	pracowników	w	pełnym	wymiarze	czasu	
pracy	(art.	110	pkt.	11	i	12	ustawy	o	pomocy	społecznej).

	 W	2019	roku	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Kornowacu	
zatrudniał	7	pracowników	w	łącznym	wymiarze	6,75	etatu	
w	tym:

	• pracownicy	socjalni	4	osoby	w	wymiarze	3	etatów,

	• pracownik	ds.	obsługi	świadczeń	rodzinnych	–	1	oso-
ba	w	wymiarze	0,25	etatu,

	• pracownik	ds.	obsługi	funduszu	alimentacyjnego	–	1	
osoba	w	wymiarze	0,25	etatu,

	• pracownik	ds.	obsługi	świadczenia	wychowawczego	
–	1	osoba	w	wymiarze	1/2	etatu,

	• księgowa	–	1	osoba	w	wymiarze	1	etatu,

	• kierownik	–	1	osoba	w	wymiarze	1	etatu,

	• asystent	rodziny	–	1	osoba	w	wymiarze	0,75	etatu		

	 W	2019	roku	budżet	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Kor-
nowacu	wyniósł	6	920	997,00	zł	w	tym:

	• środki	własne	w	wysokości	662	656,00	zł	

	• dotacja	celowa	174	089,00	zł	

	• zadania	zlecone	z	administracji	rządowej	6	084	252,00	
zł	

Środki	finansowe	wydatkowano	następująco	w	poszcze-
gólnych	rozdziałach:

Zadania własne i dotowane:
1.	 85202	domy	pomocy	społecznej	wydatkowano	kwotę	

171	551,00	zł	na	opłacenie	pobytu	w	domu	pomocy	
społecznej	7	osób.

2.	 85205	 zespół	 interdyscyplinarny	 ds.	 przemocy.	 W	
ramach	 zadania	 wydatkowano	 kwotę	 978,00	 zł	 na	
obsługę	 Zespołu.	 W	 ramach	 działalności	 Zespołu	
Interdyscyplinarnego	prowadzono	13	procedur	„Nie-
bieskich	kart”	związanych	z	występowaniem	przemo-
cy	 w	 rodzinie,	 z	 czego	 6	 sporządzone	 zostały	 przez	
pracownika	socjalnego,	7	przez	Policję	po	interwencji	
w	środowisku.	Procedury	prowadzone	były	z	uwagi	
na	występującą	przemoc	o	charakterze	psychicznym	
jak	i	fizycznym.		

3.	 85504	 –	 asystent	 rodziny,	 wydatkowano	 kwotę	
47	451,00	zł	na	zatrudnienie	asystenta	rodziny	w	tym:
–	 z	zadań	własnych	32	830,00	zł
–	 z	dotacji	Wojewody	14	621,00	zł	
W	 ramach	 rozdziału	 wydatkowano	 również	 kwotę	
198	900,00	zł	na	realizację	rządowego	programu	„do-
bry	start”	Złożonych	zostało	473	wniosków	o	wypłatę	
świadczenia,	zaś	świadczenie	przyznano	na	664	dzie-
ci.	Kwota	przyznana	na	koszty	obsługi	zadania	wyni-
osła	6	385,00	zł	

4.	 85508	wspieranie	rodziny	i	system	pieczy	zastępczej	
wydatkowano	 kwotę	 45	 719,00	 zł	 na	 opłacenie	 po-
bytu	 8	 dzieci	 w	 rodzinie	 zastępczej	 oraz	 placówce	
opiekuńczo-wychowawczej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 
oraz działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kornowacu 

za rok 2019
	 W	ramach	zadań	własnych	oraz	zadań	dotowanych	wy-
płacane	są	świadczenia	dla	osób	znajdujących	się	w	trudnej	
sytuacji	finansowej	lub	życiowej,	która	uniemożliwia	im	prze-
zwyciężenie	trudności	poprzez	własne	zasoby	i	możliwości.	
W	ramach	działalności	OPS	wypłacono	następujące	zasiłki:

Rodzaj 
zasiłku

Liczba 
rodzin

Liczba 
osób w 

rodzinach

Kwota 
świadczeń Źródło finansowania

Zasiłek 
celowy 33 88 36 285,00 zł własne

Zasiłek 
okresowy 9 28 16 430,00 zł 2 668,00 zł własne

13 762,00 zł dotacja
Zasiłek 
stały 8 10 31 880,00 zł dotacja

Posiłek  
dla dzieci 29 64 16 417,00 zł 13 189,00 zł własne

3 228,00 zł dotacja
Zasiłek 
celowy 
posiłek 

20 63 16 932,00 zł 2 811,00 zł własne
14 121,00 zł dotacja

Usługi 
opiekuńcze 11 19 30 540,00 zł własne

5.	 W	rozdziale	85213	składki	na	ubezpieczenie	zdrow-
otne	opłacane	za	osoby	pobierające	świadczenia	z	po-
mocy	społecznej	oraz	niektóre	świadczenia	rodzinne.	
Środki	finansowe	wydatkowano:

6.	 §	 2010	 składki	 opłacane	 za	 osoby	 pobierające	 świ-
adczenie	 pielęgnacyjne	 oraz	 specjalny	 zasiłek	
opiekuńczy	wydatkowano	11	752,00	zł	

7.	 §	2030	składki	opłacane	za	osoby	pobierające	zasiłek	
stały	z	pomocy	społecznej	wydatkowano	3	066,00	zł	

8.	 W	 rozdziale	 85219	 ośrodki	 pomocy	 społecznej	 wy-
datkowano	kwotę	391	568,00	zł.		 	 	
W	ramach	tej	kwoty	67	869,00	zł	wydatkowano	z	dotacji	
oraz	kwotę	323	699,00	zł	ze	środków	własnych,	w	tym	
na	płace	i	pochodne	od	wynagrodzeń	355	203,00	zł	oraz	
pozostałe	 tj.	 podróże	 służbowe,	 szkolenia,	 materiały,	
opłaty	itp.	36	365,00	zł.	

Zadania zlecone 
Rozdział	85501	Świadczenie	wychowawcze
W	 2019	 r.	 wydatkowano	 kwotę	 4	 412	 352,00	 zł	 na	
wypłatę	świadczenia	wychowawczego	w	tym	52	494,00	
zł	 na	 obsługę	 w/w	 świadczeń.	 Świadczenie	 wypłacane	
jest	średnio	na	998	dzieci			

Liczba 
złożonych 
wniosków

Liczba 
wniosków 

przekazanych 
do Wojewody

Liczba 
wypłaconych 

świadczeń średnio 
miesięcznie

Kwota wypłaconych 
świadczeń 

średniomiesięcznie

676 28 965 482 000 zł

Rozdział	 85502	 świadczenia	 rodzinne,	 fundusz	 alimen-
tacyjny	oraz	składki	na	ubezpieczenie	społeczne	wydat-
kowano	kwotę	1	454	231,00	zł	z	czego:
•	 świadczenia	rodzinne	1	123	216,00	zł	
•	 fundusz	alimentacyjny	68	100,00	zł		
•	 świadczenie	rodzicielskie	168	813,00	zł	
•	 składki	na	ubezpieczenie	społeczne	55	884,00	zł	
•	 obsługa	świadczeń	rodzinnych	38	218,00	zł	

Rodzaj świadczenia Liczba 
rodzin

Liczba 
świadczeń Kwota

Zasiłki rodzinne  
wraz z dodatkami 195 3192 394 483,00 zł

Zasiłki pielęgnacyjne 115 1330 251 875,00 zł

Świadczenia pielęgnacyjne 21 250 392 537,00 zł

Świadczenie rodzicielskie 194 194 178 146,00 zł

Zasiłek dla opiekuna 1 12 7 740,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tyt. 
urodzenia dziecka 41 41 41 000,00 zł

Składki na ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe 13 155 55 884,00 zł

Fundusz alimentacyjny 13 167 68 100,00 zł

Koszty obsługi świadczeń - - 3 218,00 zł

Rozdział	85503	Karta	Dużej	Rodziny
Zadanie	jest	finansowane	ze	środków	budżetu	państwa.	
W	2019	r.	wydano	266	kart.	KDR	uprawnia	do	zniżek	na	
terenie	kraju	w	 instytucjach,	które	honorują	w/w	kartę	
i	 przystąpiły	 do	 programu.	 KDR	 przysługuje	 rodzinom	
wielodzietnym	(3+)	niezależnie	od	ich	dochodu.	Obecnie	
wydawana	jest	również	osobom,	które	kiedykolwiek	po-
siadały	na	utrzymaniu	3	lub	więcej	dzieci.	Koszt	obsługi	
wyniósł	633,00	zł.	

Rozdział	85415	stypendia	dla	uczniów	o	charakterze	soc-
jalnym	
	 W	ramach	zadania	wypłacono	stypendia	dla	30	uczniów	
na	łączną	kwotę	28	521,00	zł	z	czego	17	325,00	zł	z	budżetu	
państwa,	11	196,00	zł	z	zadań	własnych	gminy.	

	 Wzorem	ubiegłych	lat	zorganizowano	spotkanie	opłatkowe	
seniorów	z	terenu	gminy	Kornowac.	Zaproszono	353	osoby	w	
wieku	powyżej	75	roku	życia	z	czego	na	spotkanie	przybyło	
110	osób.	Koszt	w/w	imprezy	wyniósł	3	838,00	zł	
	 W	2019	r.	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	przystąpił	do	realiza-
cji	Ogólnopolskiej	Karty	Seniora.	Koszt	zakupu	kart	wyniósł	
900,00	zł	oraz	koszt	inauguracji	w/w	karty	w	gminie	wyniósł	
900,00	zł.	Łącznie	wydano	375	kart.	Do	programu	przystąpiły	
4	firmy	jako	partnerzy	honorujący	Kartę	Seniora	w	Gminie	
Kornowac.

	 Corocznie	wraz	z	Wójtem	gminy	odwiedzamy	mieszkań-
ców	gminy	obchodzących	rocznicę	urodzin	powyżej	90-	tych.	
Na	ten	cel	zakupiono	upominki	oraz	wiązanki	okolicznościo-
we	na	łączną	kwotę	1	200,00	zł	dla	13	osób.
	 W	2019	r.	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	uczestniczył	w	re-
alizacji	kolejnej	edycji	programu	pomocy	żywnościowej	dla	
najuboższych	 mieszkańców	 gminy	 FEAD	 2019.	 Produkty	
żywnościowe	otrzymywane	były	ze	Śląskiego	Banku	Żywno-
ści	i	dowożone	do	magazynu	w	Pogrzebieniu.	Przy	rozładun-
ku	żywności	zaangażowani	byli	strażacy	z	OSP	Pogrzebień.	
W	ramach	w/w	programu	otrzymaliśmy	łącznie	5,856	kg.	
Łącznie	z	pomocy	żywnościowej	skorzystało	175	osób.	Koszt	
otrzymanych	artykułów	spożywczych	wyniósł	27	676,74	zł.	
Koszt	dowozu	towaru	z	Chorzowa	wyniósł	1	291,50	zł	
	 Na	 przestrzeni	 ostatnich	 kilku	 lat	 liczba	 osób	 korzysta-
jących	 ze	 świadczeń	 pomocy	 społecznej	 kształtuje	 się	 na	
podobnym	poziomie.	W	2019	r.	z	pomocy	finansowej	 lub	
materialnej	otrzymało	49	rodzin.	Następuje	jednak	rotacja	ro-
dzin	polegająca	na	tym,	że	część	rodzin	usamodzielnia	się	np.	
poprzez	podjęcie	zatrudnienia,	część	zaś	rodzin	zgłasza	się	
do	OPS	jako	rodziny	wcześniej	niekorzystające	ze	świadczeń.	
Zwiększyła	się	jednak	dwukrotnie	liczba	osób	korzystających	
z	pomocy	wyłącznie	w	formie	pracy	socjalnej	oraz	w	formie	
usług	opiekuńczych,	co	powoduje	konieczność	zatrudnienia	
osoby	świadczącej	w/w	usługi.	Obecnie	zatrudniamy	3	osoby	
w	formie	umowy	zlecenia.	

Główne powody przyznania pomocy społecznej

Powód przyznania pomocy Liczba 
rodzin

Liczba 
osób w 

rodzinach

Ubóstwo 12 18

Bezdomność 2 2

Potrzeba ochrony macierzyństwa 9 46

Wielodzietność 6 37

Bezrobocie 10 32

Niepełnosprawność 32 65

Długotrwała lub ciężka choroba 22 47

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych w tym: 18 44

W rodzinach niepełnych 6 13

W rodzinach wielodzietnych 2 14

Alkoholizm 6 12

Trudności w przystosowaniu po zakładzie karnym 1 1

Zdarzenie losowe 2 2
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	 Gminna	 Biblioteka	 Publiczna	 w	 Korno-
wacu	 to	 dynamiczna	 placówka	 kultury	
niezbędna	w	naszym	otoczeniu,	chroniąca	
dziedzictwo,	odpowiadająca	na	wyzwania	
przyszłości,	 obecna	 w	 budowaniu	 zinte-
growanego	 społeczeństwa.	 Biblioteka	 jest	
instytucją	 kulturalno-oświatową,	 która	
uczestniczy	w	całokształcie	życia	społecz-
nego	 środowiska	 na	 terenie,	 na	 którym	
pracuje	i	spełnia	określoną	rolę	kulturalno-
-oświatową	i	wychowawczą.	Wiele	potrzeb	
środowiska	biblioteka	zaspokaja	przy	pomo-
cy	książki,	jako	głównego	narzędzia	swojej	
pracy	oraz	przez	różne	rodzaje	i	formy	czy-
telnictwa	indywidualnego	i	zespołowego.
	 Wizja	 biblioteki:	 Biblioteka	 bankiem	 in-
formacji	 i	 realnym	miejscem	w	społeczno-
ści	lokalnej,	szanująca	przeszłość	i	kreująca	
przyszłość.
	 Misja	biblioteki:	Biblioteka	zaspokaja	po-
trzeby	 lokalnego	 środowiska	 w	 zakresie	
nieodpłatnego	 dostępu	 do	 zbiorów	 biblio-
tecznych,	dba	o	aktualny	i	wartościowy	księ-
gozbiór,	promuje	książki,	czytelnictwo	oraz	
organizuje	wydarzenia	edukacyjno-kultural-
ne.
	 Praca	 bibliotekarzy	 to	 nie	 tylko	 wypoży-
czanie	 książek,	 to	 także	 praca	 z	 czytelni-
kiem.	Pragniemy,	aby	nasi	czytelnicy	mogli	
się	w	bibliotece	także	bawić,	spotkać	cieka-
wych	 ludzi,	 zdobyć	 nagrodę	 w	 konkursie.	
Jako	instytucja	rozpowszechniania	kultury	
poza	 działalnością	 ściśle	 związaną	 z	 gro-
madzeniem,	 rozpowszechnianiem,	 opra-
cowywaniem	 materiałów	 bibliotecznych,	
prowadzimy	działalność	kulturalną	i	eduka-
cyjną,	promująca	książki	oraz	czytelnictwo	
poprzez	organizację	spotkań	autorskich,	lek-
cji	bibliotecznych,	przedstawień	teatralnych.
Księgozbiór	jest	podstawowym	czynnikiem	
warunkującym	 pracę	 w	 bibliotece.	 Posia-
damy	 zbiory	 o	 charakterze	 uniwersalnym	
obejmującym	beletrystykę	polską	i	obcą,	li-
teraturę	 popularnonaukową	 przeznaczoną	
dla	czytelników	z	różnych	grup	wiekowych,	

literaturę	dla	dzieci	i	młodzieży	oraz	lektury	
szkolne.	Księgozbiór	biblioteki	jest	dostępny	
dla	wszystkich,	również	dla	czytelnika	sezo-
nowego.	Gromadzenie	zbiorów	odbywa	się	
poprzez	zakup	nowości	książkowych,	a	także	
jako	dar	od	innych	czytelników.	Naszym	ce-
lem	jest	oddanie	w	ręce	użytkowników	biblio-
teki	najciekawszych	tytułów	wydawniczych	
zarówno	polskich	jak	i	zagranicznych.	Stąd	
ogromną	 wagę	 przywiązujemy	 zarówno	
do	nowości	pojawiających	się	na	rynku	jak	
i	 zwracamy	 się	 ku	 potrzebom	 zgłaszanym	
przez	naszych	czytelników,	aby	w	naszym	
księgozbiorze	znalazły	się	książki,	które	ich	
najbardziej	interesują.	
	 Biblioteka	 prenumeruje	 czasopisma	 dla	
dzieci	i	młodzieży	takie	jak:	„Victor”,	„Cosmo-
politan”	dla	dorosłych	„Nowiny	Raciborskie”,	
„Burda”	oraz	czasopisma	fachowe	”Poradnik	
Bibliotekarza„	 oraz	 „Biblioteka	 Publiczna”.	
W	okresie	od	8	lipca	do	30	sierpnia	w	biblio-
tece	w	Pogrzebieniu	było	przeprowadzone	
Scontrum.	 Regularnie	 aktualizujemy	 także	
stronę	internetową	biblioteki,	która	jest	źró-
dłem	informacji	o	działaniach	książnicy,	jej	
zbiorach,	nowościach,	 informuje	o	wszyst-
kich	wydarzeniach.
	 Promocja	i	upowszechnianie	czytelnictwa	
należy	 do	 zadań	 podstawowych	 bibliote-
ki.	Nasze	placówki	stawiają	na	jakość	i	róż-
norodność	 inicjatyw	 obejmujących	 pracę	
z	książką	i	czytelnikiem.	Biblioteka	prowadzi	
także	działalność	popularyzatorską	mająca	
na	celu	zapoznanie	społeczeństwa	z	zawar-
tością	zbiorów	i	różnorodnością	usług	biblio-
tecznych.	 Wycieczki	 uczniów	 do	 bibliotek	
i	 lekcje	biblioteczne	mają	na	celu	wstępne	
zapoznanie	uczniów	ze	zbiorami	i	usługami	
bibliotecznymi,	bądź	też	pogłębianie	znajo-
mości	księgozbiorów,	zapoznanie	z	kataloga-
mi	i	usługami	informacyjnymi	biblioteki.
	 W	2019	roku	działania	kulturalne,	eduka-
cyjne	i	promocyjne	w	naszych	bibliotekach	
skupiały	się	w	przewadze	wokół	czytelnika	
dziecięco-młodzieżowego:

Zapisani	czytelnicy	–	381
w	tym	czytelnicy	do	lat	19.	–	169

Struktura czytelników  
według wieku

I do 5 lat 9

II 6 – 12 lat 79

III 13 – 15 lat 47

IV 16 – 19 lat 47

V 20 – 24 lat 17

VI 25 – 44 lat 99

VII 45 – 60 lat 59

VIII pow. 60 lat 37

Struktura czytelników  
według zajęcia
osoby uczące się  
w tym uczniowie /studenci 178

osoby pracujące 122

pozostali 81

Struktura wypożyczeń  
na zewnątrz
wypożyczenia	ogółem	–	4	451
literatura	dziecięca	i	młodzieżowa	–	1	404

literatura	piękna	dla	dorosłych	–	2	761
literatura	popularno-naukowa	–	286
liczba	odwiedzin	–	2	637
liczba	wejść	na	stronę	internetową	–	58	000

Udostępnianie na miejscu
wypożyczenia	książek	–	147
czasopisma	nieoprawne	–	134
Stan	księgozbioru	–	18	715
literatura	dla	dzieci	–	4	494
literatura	dla	dorosłych	–	9	773
literatura	popularno-naukowa	–	4	448
Wartość	księgozbioru	–	186	777,64	zł

Przybyło książek
ilość wartość w złotych

zakup z MKiDN 192 4 660,00

zakup z budżetu 368 7 200,00

dary   58 206,00

OGÓŁEM 618 12 066,00

Struktura M D P OGÓŁEM

zakup z MKiDN 62 121 9 192

zakup z budżetu 152 202 14 368

dary  22 22 14 58

236 345 37 618

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORNOWACU  

ZA ROK 2019
–	„Palma	Wielkanocna”	-	konkurs	cykliczny.	
Udział	w	konkursie	wzięli	uczniowie	wszyst-
kich	Przedszkoli,	szkół	podstawowych	z	tere-
ny	Gminy	Kornowac,	na	konkurs	wpłynęło	
80	prac,	
–	głośne	czytanie	w	Przedszkolach	-	cyklicz-
nie,	 w	 ramach	 Tygodnia	 Bibliotek	 przed-
szkolaki	z	Kobyli	uczestniczyły	w	zajęciach	
w	bibliotece	pt.	„Jedzie	pociąg	do	…bibliote-
ki”,,
–	Teatr	Maska	z	Krakowa		przeniósł	dzieci	
z	przedszkola	i	młodszych	klas	szkoły	podsta-
wowej	w	Rzuchowie	w	świąteczny	magicz-
ny	czas	przedstawiając	spektakl	„Świąteczny	
Dar	–	Magia	i	Czar”,
–	w	bibliotece	w	Kobyli	odbyło	się	spotkanie	
autorskie	z	pisarzem	książek	dla	dzieci	i	doro-
słych	Romanem	Pankiewiczem,	w	spotkaniu	
uczestniczyły	dzieci	z	klas	I	i	II	oraz	przed-
szkolaki	z	Kobyli,
–	dzieci	z	Pogrzebienia	spotkały	się	z	autor-
ką	książek	dla	dzieci	i	dorosłych	Moniką	Sa-
wicką,	która	przeprowadziła	trzy	spotkania,	
w	trzech	grupach	wiekowych,
–	w	 sposób	 wirtualny	 młodzież	 ze	 Szkoły	
Podstawowej	w	Kornowacu	wraz	z	podróżni-
kiem	Leszkiem	Szczasnym	odwiedzili	Mau-
retanię,

–	na	zaproszenie	biblioteki	grupa	teatralna	
Hipnotyczni	przedstawiła	spektakl	„Casting”.	
	 Podsumowując	powyższe	Gminna	Biblio-
teka	zorganizowała	9	imprez	o	charakterze	
edukacyjnym	 i	 kulturalnym	 dla	 639	 użyt-
kowników,	183	użytkowników	uczestniczyło	
w	innych	szkoleniach	i	zajęciach	organizowa-
nych	przez	bibliotekę.
	 Realizowane	 działania	 powstawały	 we	
współpracy	 ze	 szkołami,	 przedszkolami,	
GOK-iem	i	organizacjami	społecznymi	dzia-
łającymi	 na	 terenie	 naszej	 Gminy.	 Jednym	
z	priorytetowych	zadań	było	krzewienie	idei	
czytania	oraz	organizowanie	inicjatyw	upo-
wszechniających	książkę	oraz	czytelnictwo	
wśród	dzieci	i	młodzieży.
	 Starsi	czytelnicy	również	mogą	korzystać	
z	różnych	atrakcyjnych	propozycji	biblioteki.	
Na	stronie	internetowej	biblioteki	umieszcza-
ne	 są	 informacje	 dotyczące	 nowości	 wy-
dawniczych	znajdujących	się	w	bibliotece.	
Osobom	starszym	na	ich	życzenie	książki	są	
dowożone	do	domów.
	 Wszystkie	powyższe	działania	są	efektem	
zauważania	i	zaspokajania	potrzeb	lokalnej	
społeczności,	wychodzenia	z	propozycjami	
kulturalnymi	poza	mury	biblioteki	i	poza	tra-
dycyjne	formy	pracy	placówek.

Mirosława Granieczny

SPRAWOZDANIE	–	2019	–	DANE	LICZBOWE
Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Kornowacu	z	siedzibą	w	Kobyli	

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kornowac
Pacjenci Ośrodka Zdrowia w Kobyli

 Wójt Gminy Kornowac informuje, że z dniem 30 czerwca 
2020 r. kończy działalność medyczną w Ośrodku Zdrowia 
w Kobyli NZOZ SERVIMED z Czernicy. Z tym dniem tracą 
ważność Wasze deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki 
środowiskowej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. 
 Od dnia 1 lipca 2020 r. działalność w zakresie podst-
awowej opieki zdrowotnej w Ośrodku w Kobyli przejmuje 
NZOZ MEDICUS z Raciborza. Aby dalej być pacjentem 
Ośrodka Zdrowia w Kobyli należy jak najszybciej złożyć 
deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki środowiskowej 
oraz położnej w tym Ośrodku.
 Usługi zdrowotne w Ośrodku w Kobyli od 1 lipca będą 
świadczyć:
1) lekarze: dr Aleksandra Korczyńska-Domagała – le-

karz chorób wewnętrznych i specjalista chorób płuc,  
dr Piotr Blewąska – specjalista chorób wewnętrznych 
oraz Ewa Domagała – pediatra,

2) pielęgniarki: Bożena Wyżgoł i Danuta Krzykała – śro-
dowiskowa,

3) położna: Natalia Jureczko.
Deklaracje wyboru można składać w Ośrodku w Kobyli.  
Informacja telefoniczna pod numerem: 32 430 11 23.

WÓJT GMINY KORNOWAC
Grzegorz Niestrój
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• Wypełnić wniosek o udzielnie 
dotacji, następnie złożyć wnio-
sek do Urzędu Gminy Kornowac.
• Wniosek wrzucić do skrzynki 
pod drzwiami Urzędu lub wy-
słać pocztą;
• Dołączyć kserokopię dokumen-
tu potwierdzającego własność – 
odpis z Księgi Wieczystej, akt 
notarialny, umowa;
Termin do 30 czerwca 2020 r. 
(najlepiej składać jak najszybciej).
• Po pozytywnej ocenie wnio-
sku następuje PODPISANIE 
UMOWY o udzielnie dotacji po-
między mieszkańcem, a Gminą 
Kornowac.
Informacja o pozytywnym/
negatywnym rozpatrzeniu 
wniosku będzie przekazywana 
w terminie 30 dni od dnia zło-
żenia wniosku.
Do podpisania umowy po-
trzebny będzie numer konta, 
prosimy o  oświadczenie lub 
potwierdzenie numeru konta 
wydrukowane z  bankowości 
elektronicznej. 

Faktury z „datą wystawienia” 
lub z „datą sprzedaży” sprzed 
dnia podpisania umowy nie 
będą refundowane!

MIESZKAŃCY WYKONUJĄCY  
PRZYŁĄCZE DO KANALIZACJI:

• W pierwszej kolejności na-
leży dzwonić do Pana In-
spektora Tomasza Staniek 
(tel. 607 873 200), z Wodocią-
gów Raciborskich Sp. z o.o., aby 
ustalić nadzór;
• Postępować zgodnie z Warun-
kami technicznymi podłączenia 
do sieci kanalizacji (wydane 
razem z pismem o możliwości 
podłączenia);
• Przyłącze można wykonać 
samemu lub zlecić to firmie 
(mieszkańcy szukają firmy we 
własnym zakresie); Zbierają 
potrzebne dokumenty, faktury/
rachunki w tym zakresie.
• Po wykonaniu przyłącza miesz-
kańcy składają wniosek o wy-
płatę dotacji wraz z poniższymi 
dokumentami:

– Protokół odbioru technicznego 
wykonanego przyłącza kanali-
zacyjnego dokonanego przez 
Wodociągi Raciborskie Sp. z 
o.o. w Raciborzu;

– Oryginały rachunków lub fak-
tur VAT (do wglądu) wysta-
wionych na wnioskodawcę 
obejmujących koszty kwali-
fikowane wraz z dowodami 
zapłaty;

– Umowę na odprowadzenie 
ścieków zawartą z Wodocią-
gami Raciborskimi Sp. z o.o. 
w Raciborzu;

– Oświadczenie o likwidacji 
zbiornika bezodpływowego 
na nieczystości ciekłe lub 
oświadczenie o jego braku.

• Wypłata dotacji z budżetu Gmi-
ny na rachunek mieszkańca na-
stąpi w terminie 14 dni od daty 
złożenia kompletu dokumentów. 

W przypadku pytań zachęcamy 
do kontaktu telefonicznego: 
32 430 10 38, wew. 117.

	 Wójt	 Gminy	 Kornowac	
zawiadamia,	 że	 od	 dnia	
4	maja	2020	r.	droga	wo-
jewódzka	nr	935	(ul.	Ryb-
nicka	 w	 Rzuchowie	 i	 ul.	
Raciborska	 w	 Kornowa-
cu)	będzie	całkowicie	za-
mknięta	 na	 odcinku	 od	
ul.	 Pszowskiej	 (DW	 933)	
do	 skrzyżowania	 z	 ul.	

Stawową	(etap	I)	oraz	od	
skrzyżowania	z	ul.	Stawo-
wą	do	ul.	Pamiątki	(etap	
II)	 za	 wyjątkiem	 pojaz-
dów	 budowy,	 autobusów	
oraz	dojazdu	do	posesji	i	
firm	zlokalizowanych	na	
odcinku	 przebudowywa-
nej	drogi.
	 Ruch	 pieszy	 zostanie	

utrzymany	 przez	 Wyko-
nawcę	 poprzez	 wygro-
dzenie	 ciągu	 pieszego	 za	
pomocą	zapór	drogowych.
	 Za	utrudnienia	w	imie-
niu	 Wykonawcy	 (Drog	
-	 Bud	 sp.	 z	 o.o.	 z	 Często-
chowy)	 oraz	 Inwestora	
(Marszałek	Województwa	
Śląskiego)	przepraszamy.

DRODZY SENIORZY 
Gminy Kornowac

 16 marca w Naszym kraju ogłoszono stan pande-
mii wirusa SARS-CoV-2. Życie nasze i naszych dzie-
ci zmieniło się znacząco. Stan epidemii ograniczył 
nasze przemieszczanie się, pracę i spotkania z najbliższymi.  
W rodzinach pojawiły się nowe problemy związane z utrzy-
maniem pracy i edukacją dzieci.
 W okresie pandemii osoby starsze bardziej są narażone na 
zachorowania dlatego uważajcie na siebie, dbajcie o higienę 
stosując środki dezynfekujące. Starajcie się dostosowywać do 
nakazów ze strony władz, ograniczajcie kontakt z osobami ob-
cymi, unikajcie skupisk ludzi. W miejscach publicznych korzy-
stajcie z maseczek ochronnych. 
 Osoby starsze, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny 
czy sąsiadów nie są pozostawione bez opieki. Ośrodek Po-
mocy Społecznej czuwa nad tymi osobami i udziela sto-
sownego wsparcia zgodnie z kryterium dochodowym  
i możliwościami finansowymi Ośrodka. Osobą odpowiedzialną 
za seniorów jest Pani Jolanta Pszczółka, tel. 32 430 12 11.
 Seniorze pamiętaj, że w Ośrodku Zdrowia możesz skorzystać 
z oferty telefonicznej porady lekarskiej oraz e-recepty. Restau-
racje wprowadziły również usługę dowozu obiadu do domu 
w atrakcyjnych cenach.
 Seniorze pamiętaj – tylko zachowanie zasad higieny i ograni-
czenie kontaktów w codziennym życiu może uchronić przed 
zakażeniem koronowirusem. 

Na przełomie marca i kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kornowacu a dokładnie w Domu Kultury w Rzuchowie odbył 
się remont dużej sali oraz kuchni. Dzięki zaangażowaniu pra-
cowników GOK-u a dokładnie gospodarzy naszych obiektów, 
pomieszczenia zostały odświeżone i nieco zmienione. Kolejnym 
etapem będzie remont świetlicy. A to już  niespodzianka, jaka 
będzie czekała na uczestników naszych zajęć tuż po ponownym 
otwarciu domów kultury.

	 Po	 wykonaniu	 części	
I	i	II	kanalizacji	sanitarnej	
w	Pogrzebieniu	i	Kornowa-
cu	przychodzi	czas	na	pod-
łączenie	do	niej	wszystkich	
nieruchomości	 znajdują-
cych	 się	 wzdłuż	 wybudo-
wanej	kanalizacji.
	 Budowa	 kanalizacji	 sa-
nitarnej	 w	 Pogrzebieniu	
i	 Kornowacu	 wykonywa-
na	 jest	w	ramach	projektu	
współfinansowanego	przez	
Unię	 Europejską	 ze	 środ-
ków	 Funduszu	 Spójności	
w	ramach	Programu	Infra-
struktura	i	Środowisko.
	 Aby	 uzyskać	 dofinanso-
wanie	z	Narodowego	Fun-
duszu	Ochrony	Środowiska	
i	Gospodarki	Wodnej	musi	
być	 spełniony	 warunek,	
jakim	 jest	 uzyskanie	 efek-
tu	 ekologicznego	 poprzez	
przyłączenie	posesji	znajdu-
jących	się	na	trasie	wykona-
nej	kanalizacji	sanitarnej.
	 Zgodnie	 z	 art.	 5	 ust.	 1	
pkt	 2	 Ustawy	 o	 utrzyma-
niu	 czystości	 i	 porząd-
ku	 w	 gminach	 z	 dnia	 13	
września	 1996	 r.(Dz.	 U.	
2019.2010)	 oraz	 Uchwały	
Nr	III.23.2019	Rady	Gminy	

Kornowac	 z	 dnia	 7	 lutego	
2019r.	 w	 sprawie	 Regula-
minu	 dostarczania	 wody	
i	 odprowadzania	 ścieków	
obowiązujących	na	terenie	
Gminy	 Kornowac,	 istnie-
je	 obowiązek	 właścicieli	
nieruchomości	 do	 przyłą-
czenia	 nieruchomości	 do	
istniejącej	 sieci	 kanaliza-
cyjnej.	W	przypadku	braku	
sieci	kanalizacji	sanitarnej	
nieruchomość	musi	być	wy-
posażona	 w	 bezodpływo-
wy	 zbiornik	 nieczystości	
ciekłych	 lub	 przydomową	
oczyszczalnię	 ścieków	 by-
towych.
	 Wychodząc	 naprzeciw	
mieszkańcom	 zobowią-
zanym	 do	 podłączenia	 się	
do	 kanalizacji	 sanitarnej	
na	 wniosek	 Wójta	 Gmi-
ny	w	dniu	27	luty	br	Rada	
Gminy	 Kornowac	 podjęła	
uchwałę	 regulującą	 zasa-
dy	i	tryb	udzielania	dotacji	
celowej	osobom	fizycznym	
na	dofinansowanie	kosztów	
budowy	przyłączeń	kanali-
zacyjnych.	 Zgodnie	 z	 Re-
gulaminem	 w/w	 uchwały	
wnioski	o	dofinansowanie	
można	składać	tylko	do	30	

czerwca	br.	Po	upływie	tego	
terminu	już	bez	dofinanso-
wania,	 będziemy	 zmusze-
ni	zastosować	 inne	środki	
w	celu	wyegzekwowania	od	
właścicieli	 nieruchomości	
przyłączenia	 nieruchomo-
ści	do	sieci	kanalizacyjnej	
i	zawarcia	umowy	z	Wodo-
ciągami	Raciborskimi		Sp.	
z	o.o.	w	Raciborzu	na	odpro-
wadzenie	ścieków	ze	swojej	
posesji.
	 W	 celu	 uniknięcia	 zbęd-
nych	 pytań	 i	 problemów	
zaleca	 się	 zapoznanie	
z	Regulaminem	w	sprawie	
zasad	i	trybu	udzielania	do-
tacji	celowej	osobom	fizycz-
nym	 na	 dofinansowanie	
kosztów	 budowy	 przyłą-
czeń	kanalizacyjnych	oraz	
dołączoną	poniżej	instruk-
cją	dofinansowania	krok	po	
kroku.
	 Jesteśmy	 przekonani,	 że	
spotkamy	się	ze	zrozumie-
niem	 wszystkich	 miesz-
kańców	 i	 bez	 żadnych	
problemów	 Państwa	 po-
sesje	 zostaną	 podłączone	
do	 nowo	 wybudowanych	
odcinków	kanalizacji	sani-
tarnej.	 Gilbert Kramarczyk

PRZYŁĄCZA DO KANALIZACJI SANITARNEJ  
W POGRZEBIENIU I KORNOWACU

PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
– dofinansowanie krok po kroku: 

INFORMACJA O PRZEBUDOWIE  
DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW935
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Komputery do zdalnej nauki przekazane do szkół
PROJEKT ZDALNA SZKOŁA

	 W	 Święto	 Trzeciego	
Maja	na	terenie	pałacu	w	
Rzuchowie	 w	 99.	 roczni-
cę	 śmierci	 powstańców	
śląskich	poległych	w	wal-
kach	w	Rzuchowie	odbyły	
się	 skromne	 uroczystości	
przy	upamiętniającym	ich	
pomniku.	
	 W	 niedzielnej	 uroczy-
stości	 uczestniczył	 Wójt	
Gminy	 –	 Grzegorz	 Nie-
strój,	Sekretarz	–	Radosław	
Łuszcz,	właściciel	terenu,	a	
zarazem	prezes	Fundacji	na	
Rzecz	Ochrony	Dóbr	Kultu-
ry	Janusz	Gładysz,	dyrektor	
Gminnego	 Ośrodka	
Kultury	w	Kornowacu	Ali-
cja	 Ploch-Burda,	 dyrektor	
Zespołu	 Szkolno	 –	 Przed-
szkolnego	 w	 Ruchowie	
Mirosława	 Twardzik	 oraz	
delegacja	 OSP	 w	 Rzucho-
wie.
	 Podczas	 uroczystości	
ksiądz	 Edward	 Fómanow-
ski	poświęcił	po	renowacji	
pomnik	 poległych	 po-
wstańców	śląskich.
	 Pomnik	 upamiętnia	 po-
wstańców	śląskich,	którzy	
zginęli	podczas	III	Powsta-
nia	Śląskiego.	Należeli	oni	
do	rybnickiego	I	batalionu	
wchodzącego	w	skład	Gru-
py	 „Południe”.	 Według	 in-
formacji	 zebranych	 przez	
Fundację,	opartych	na	za-
chowanych	 meldunkach,	
publikowanych	 spisach	
poległych	 oraz	 opracowa-
niach	 historyków	 specja-
lizujących	 się	 w	 historii	
działań	 powstańczych,	
3	 maja	 1921	 r.	 powstańcy	
I	batalionu	rybnickiego	pod	

dowództwem	Pawła	Stańki	
maszerując	w	stronę	Odry,	
natknęli	się	na	bardzo	sil-
ny	opór	niemiecki	w	Rzu-
chowie.	Powstańcy	zostali	
ostrzelani	 z	 broni	 maszy-
nowej	 przez	 niemieckie	
bojówki.	 Doszło	 do	 krót-
kiej,	lecz	gwałtownej	walki	
zakończonej	zwycięstwem	
powstańców.	 Według	 do-
stępnych	informacji,	w	wal-
kach	poległo	2	powstańców,	
a	 5	 kolejnych	 zostało	 ran-
nych.	Powstańcy	w	rejonie	
Rzuchowa	przebywali	do	5	
maja,	a	następnie	przenieśli	
się	w	rejon	Raciborza.	 Jak	
wynika	z	niepełnego	spisu	
poległych,	 w	 pierwszych	
dniach	 powstania	 zginę-
ło	 14	 powstańców.	 Pierw-
szym,	poległym	w	nocy	z	2	
na	 3	 maja	 był	 plutonowy	
Roman	Prefeta,	zabity	pod-
czas	 starcia	 z	 bojówkami	
niemieckimi	w	Rzuchowie,	
o	czym	świadczy	meldunek	
z	5	maja	1921	r.	Jest	on	jed-
ną	z	trzech	osób	wymienio-
nych	 na	 tablicy	 pomnika.	
Co	 wiadomo	 o	 upamięt-
nionych	w	Rzuchowie	po-
wstańcach?	Roman	Prefeta	
z	Biertułtów,	zmarł	3	maja,	
Wincenty	 Koczy	 z	 Ryduł-
tów,	zmarł	3	maja	i	Alfred	
Strączek	 z	 Rydułtów,	 ran-
ny,	 zmarł	 4	 maja.	 Nato-
miast	 według	 legend,	 syn	
właścicieli	rzuchowskiego	
pałacu	miał	strzelać	do	ma-
szerujących	 powstańców,		
a	 po	 zdobyciu	 przez	 nich	
pałacu	 uciekał	 podziem-
nym	 przejściem	 do	 zabu-
dowań	gospodarczych.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Poświęcenie pomnika powstańców w Rzuchowie

7	 maja	 wójt	 Grzegorz	 Nie-
strój	przekazał	do	placówek	
oświatowych	Gminy	Korno-
wac	18	komputerów	(lapto-
pów)	do	realizacji	zdalnego	
nauczania.	Sprzęt	zostanie	
rozdysponowany	 wśród	
najbardziej	 potrzebujących	
uczniów	z	naszej	gminy.
	 Laptopy	 o	 łącznej	 warto-
ści	59	932,98	zł.		zostały	za-
kupione	 z	 środków,	 które	
otrzymała	 Gmina	 Korno-
wac	w	związku	ze	złożonym	
wnioskiem	 grantowym	 na	
Projekt	 „Zdalna	 Szkoła	 -	
wsparcie	 Ogólnopolskiej	
Sieci	 Edukacyjnej	 w	 sys-
temie	 kształcenia	 zdalne-
go”,	 współfinansowany	 z	
Środków	 Unii	 Europejskiej	
w	 ramach	 Programu	 Ope-
racyjnego	 Polska	 Cyfrowa	
2014-2020	Oś	priorytetowa	I.	
Powszechny	dostęp	do	szyb-

kiego	internetu	Działanie	1.1	
„Wyeliminowanie	terytorial-
nych	 różnic	 w	 możliwości	
dostępu	 do	 szerokopasmo-
wego	 internetu	 o	 wysokich	
przepustowościach”
	 Projekt	jest	odpowiedzią	na	
obecną	sytuację	szkolnictwa,	
związaną	z	wprowadzeniem	
na	obszarze	Rzeczypospolitej	
Polskiej	stanu	epidemii,	spo-
wodowanym	 zakażeniami	
koronawirusem.	 Zamknię-
cie	 placówek	 oświatowych	
na	 wiele	 tygodni	 wymusiło	
nowe	 standardy	 prowadze-
nia	 zajęć	 edukacyjnych.	
Uczniowie	zamiast	w	szkol-
nych	ławach	zasiadają	przed	
monitorami	 komputerów.	
Niestety	wielu	z	nich	nie	po-
siada	 dostępu	 do	 internetu	
lub	sprzętu,	na	którym	może	
realizować	podstawy	progra-
mowe.
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	 Deratyzacja	jest	zabiegiem,	w	wy-
niku	którego	usunięte	zostają	szczu-
ry	i	inne	gryzonie	oraz	związane	z	
nimi	 niebezpieczeństwa.	 Jej	 głów-
nym	celem	jest	zapobieganie	choro-
bom	zakaźnym	przenoszonym	przez	
gryzonie.	
	 Deratyzacja	jest	obowiązkiem	każ-
dego	 właściciela,	 posiadacza	 bądź	
zarządcy	nieruchomości.
	 Obowiązek	taki	wynika	z	ustawy	
o	zapobieganiu	oraz	zwalczaniu	za-
każeń	 i	 chorób	 zakaźnych	 u	 ludzi.	
Zgodnie	z	art.	22	ust.	1	pkt	2	„wła-
ściciel,	 posiadacz	 lub	 zarządzają-
cy	 nieruchomością	 są	 obowiązani	
utrzymywać	ją	w	należytym	stanie	
higieniczno-sanitarnym	 w	 celu	 za-
pobiegania	zakażeniom	i	chorobom	
zakaźnym,	w	szczególności	(…)	zwal-
czać	gryzonie,	insekty	i	szkodniki…”
	 Dodatkowo	 obszary	 podlegające	
obowiązkowi	 deratyzacji	 oraz	 ter-
miny	 jej	 przeprowadzenia	 określa	
Regulamin	 utrzymania	 czystości	 i	
porządku	 na	 terenie	 gminy	 Korno-
wac,	zgodnie	z	którym
	 „Obowiązkowej	 deratyzacji	 pod-
legają	budynki	mieszkalne,	budyn-
ki	użyteczności	publicznej,	obiekty	
handlowe,	usługowe	i	przemysłowe,	
zabudowania	gospodarcze	itp.,	a	w	
szczególności	miejsca	gromadzenia	
odpadów	 komunalnych,	 korytarze	

piwniczne,	węzły	cieplne,	studzien-
ki	 przyłączy	 wodociągowych	 lub	
kanalizacyjnych.	Deratyzację	na	te-
renie	nieruchomości	przeprowadza	
jej	właściciel	w	następujących	termi-
nach:	
1)	 wiosennym,	
2)	 jesiennym,	od	1	do	30	październi-

ka.	
3)	 dodatkowo	 na	 każdej	 nierucho-

mości	 w	 przypadku	 pojawienia	
się	gryzoni.”

	 Deratyzację	można	przeprowadzić	
we	własnym	zakresie	lub	przy	pomo-
cy	 specjalistycznej	 firmy	 deratyza-
cyjnej.	Koszty	 jej	przeprowadzenia	
ponosi	 właściciel	 nieruchomości.	
Nieprzeprowadzenie	deratyzacji	sta-
nowi	 wykroczenie	 zagrożone	 karą	
grzywny.	 Potwierdzeniem	 wywią-
zania	 się	 z	 obowiązku	 deratyzacji,	
podczas	 ewentualnej	 kontroli,	 jest	
paragon	za	zakup	trutki	 lub	rachu-
nek	za	przeprowadzenie	deratyzacji	
przez	specjalistyczną	firmę.

Zasady przeprowadzania  
deratyzacji:
	 Należy	 używać	 środków	 (prepa-
ratów)	ogólnodostępnych	w	handlu	
specjalnie	do	tego	celu	przeznaczo-
nych.	Preparaty	wyłożyć	zgodnie	z	
załączoną	 instrukcją	 w	 miejscach	

gdzie	szczury	pojawiają	się	najczę-
ściej,	w	szczególności	śmietnikach,	
piwnicach,	strychach,	podwórzach,	
budynkach	 gospodarczych.	 Prepa-
raty	 należy	 umieszczać	 głównie	 w	
narożnikach	pomieszczeń	i	wzdłuż	
ścian	oraz	na	ścieżkach	przemiesz-
czenia	 się	 gryzoni	 i	 miejscach	 ich	
żerowania.	 W	 miejscu	 wyłożenia	
preparatów	należy	umieścić	ostrze-
żenie:
	 	„Uwaga!	Wyłożono	trutkę	przeciw	
gryzoniom!	Niebezpieczeństwo	za-
trucia	ludzi	i	zwierząt”.	
	 Po	zakończeniu	deratyzacji	infor-
mację	należy	usunąć.
	 Podczas	przeprowadzania	deraty-
zacji	należy	na	bieżąco	usuwać	pa-
dłe	gryzonie	i	przekazać	je	do	firm	
uprawnionych	do	unieszkodliwiania	
zwłok	zwierząt.	Należy	również	pa-
miętać	o	uzupełnianiu	wyłożonego	
preparatu.	Preparaty	do	deratyzacji	
należy	zabezpieczyć	przed	dostępem	
dla	dzieci	oraz	zwierząt	domowych	
oraz	wolnożyjących.
	 Po	zakończeniu	deratyzacji	wyło-
żone	preparaty	należy	niezwłocznie	
usunąć.	Dalsze	postępowanie	z	po-
zostałym	po	deratyzacji	preparatem	
określa	instrukcja	dołączona	do	opa-
kowania.

	 Wójt	Gminy	Kornowac	apeluje	do	
wszystkich	właścicieli,	użytkowni-
ków	posiadających	grunty	na	terenie	
Gminy	Kornowac	o	podjęcie	działań	
i	czynności,	w	celu	doprowadzenia	
do	 właściwego	 stanu	 (czyszczenie)	
przepustów	i	rowów	melioracyjnych	
zlokalizowanych	na	własnych	nieru-
chomościach.
Brak	 stałej,	 systematycznej	 konser-
wacji	 (czyszczenia)	rowów	meliora-

cyjnych	 oraz	 przepustów	 prowadzi	
przy	obfitych	opadach	deszczu	do	lo-
kalnych	 podtopień.	 Przypominam,	
że	zgodnie	z	art.	205	ustawy	z	dnia	
20	lipca	2017r.	Prawo	wodne,	utrzy-
mywanie	urządzeń	melioracji	wod-
nych	(m.in.	rowów	wraz	z	budowlami	
tj.	 mostki,	 przepusty,	 zastawki	 dre-
nowania	 itp.)	 należy	 do	 zaintereso-
wanych	 właścicieli	 nieruchomości	
albo	spółki	wodnej.	Na	terenie	naszej	

Gminy	nie	działa	spółka	wodna,	dla-
tego	obowiązek	ten	spada	na	właści-
cieli	gruntów.
W	przypadku	nie	wykonania	przez	
właściciela	nieruchomości	obowiąz-
ku	utrzymania	urządzeń	melioracyj-
nych	właściwy	organ	Wód	Polskich	
w	drodze	decyzji	określi	szczegółowe	
zakresy	i	terminy	wykonania	–	art.	
206	Prawa	Wodnego

	 Wójt	Gminy	Kornowac	przypomi-
na	 właścicielom,	 zarządcom	 oraz	
dzierżawcom	 i	 posiadaczom	 grun-
tów	 z	 terenu	 Gminy	 Kornowac	 o	
obowiązku	wykaszania	traw	i	nisz-
czenia	 chwastów	 na	 swoich	 nieru-
chomościach.
	 Likwidacja	 chwastów	 powinna	
być	przeprowadzona	co	roku	syste-
matycznie	w	okresie	wegetacyjnym	
od	wiosny	do	jesieni.
	 Obowiązek	zwalczania	chwastów	
oraz	 jego	 egzekwowanie	 wynika	 z	
ustawy	z	dnia	3	lutego	1995r.	o	ochro-
nie	gruntów	rolnych	i	leśnych	(Dz.U.	
z	2017r.,	poz.1161).	Zaniechanie	zwal-
czania	chwastów	postrzegana	może	
być	 jako	 degradacja	 gruntów	 po-
wodująca	 utratę,	 albo	 ograniczenie	
wartości	użytkowej	gruntów,	do	re-
kultywacji	których,	na	własny	koszt	
zobowiązany	 jest	 każdy	 właściciel	
gruntów	stanowiących	użytki	rolne	
oraz	każdy	kto	ten	stan	spowodował.	
	 Zachwaszczone	 grunty	 stanowią	

zagrożenie	 dla	 upraw	 rolniczych,	
ogrodniczych	oraz	stwarzają	niebez-
pieczeństwo	pożarowe	dla	najbliżej	
położonych	 zabudowań	 i	 terenów	
leśnych.	Zaniedbane	grunty	działek	
wpływają	 negatywnie	 na	 estetycz-
ny	 wygląd	 naszej	 Gminy	 oraz	 stają	
się	 siedliskiem	 dla	 bytowania	 i	 in-
tensywnego	 rozmnażania	 różnych	
szkodników,	gryzoni,	lisów,	a	także	
stwarzają	duże	utrudnienia	w	użyt-
kowaniu	 i	 pielęgnacji	 sąsiednich	
zagospodarowanych	działek.	Dodat-
kowo	zarastają	roślinnością	drzewia-
sta	 poprzez	 samosiewy	 oraz	 często	
stają	 się	 miejscem	 składania	 odpa-
dów.		W	sytuacji	gdy	zachwaszczona	
i	zarośnięta	działka	przyczyni	się	do	
zwiększenia	zagrożenia	pożarowego,	
zaniechanie	obowiązku	wykoszenia	
działki	 może	 również	 rodzić	 odpo-
wiedzialność	 karną	 na	 podstawie	
art.	 82	 Kodeksu	 wykroczeń,	 stano-
wiąc	podstawę	do	nałożenia	manda-
tu	karnego.

	 Zwracam	uwagę,	na	fakt,	że	część	
mieszkańców	gminy	stosuje	niebez-
pieczne	zabiegi	na	terenie	łąk	i	ogro-
dów,	polegające	na	wypalaniu	traw	
w	 okresie	 największego	 zagrożenia	
pożarowego	czyli	w	okresie	wiosny	i	
jesieni,	co	jest	karalne	zgodnie	z	art.	
131,	pkt	12	ustawy	z	dnia	16	kwietnia	
2004r	o	ochronie	przyrody	 (	Dz.	U.	
z	2020r.,	poz.	55).	Skoszoną	 trawę	 i	
suchą	roślinność,	zamiast	wypalania	
można	pożytecznie	zagospodarować	
poprzez	jej	kompostowanie	pozysku-
jąc	w	ten	sposób	najtańszy	nawóz	or-
ganiczny	służący	do	użyźniania	pól,	
łąk	czy	ogrodów.
	 W	 trosce	 o	 środowisko,	 bezpie-
czeństwo	pożarowe	oraz	o	estetycz-
ny	 wygląd	 naszej	 Gminy	 apeluję	 o	
wywiązanie	się	z	obowiązku	wyka-
szania	 zachwaszczonych	 gruntów,	
celem	uniknięcia	wymienionych	za-
grożeń.	

DERATYZACJA – co to jest i kto jest  
zobowiązany do jej przeprowadzenia?

Koszenie traw i niszczenie chwastów  
– obowiązek każdego właściciela

Rowy melioracyjne – obowiązki  
każdego właściciela

KOŁO ŁOWIECKIE
ZGŁASZANIE  
SZKÓD ŁOWIECKICH

Koło Łowieckie „Borki”
ul. Strzelców Bytomskich 
30a, 44-200 Rybnik

Marian Hajzyk, tel. 32 430 00 42
Andrzej Łatka, tel. 518 606 668
Zenon Czylok, tel. 32 430 00 77

Koło Łowieckie „Lis”
ul. Rymera 47 B,  
44-310 Radlin

Marian Kolorz, tel. 32 430 30 37

Koło Łowieckie „Odra”  
w Rybniku Grabówce  
ul. Wielikąt 10,  
44-360 Lubomia

Zdzisław Pawlica,  
tel.  32 451 74 44, 697 979 850

	

	 Dzierżawca	lub	zarząd-
ca	 obwodu	 łowieckiego	
obowiązany	 jest	 do	 wy-
nagradzania	 szkód	 ło-
wieckich	 wyrządzonych	
w	 uprawach	 i	 płodach	
rolnych	przez	dziki,	łosie,	
jelenie,	daniele	i	sarny.
	 Oględzin	 i	 szaco-
wania	 szkód,	 a	 także	
ustalenia	 wysokości	 od-
szkodowania	 dokonu-
je	 zespół	 składający	 się	
z	 przedstawiciela	 wo-
jewódzkiego	 ośrodka	
doradztwa	 rolniczego,	
przedstawiciela	dzierżaw-
cy	albo	zarządcy	obwodu	
łowieckiego	 oraz	 właści-
ciela	albo	posiadacza	grun-
tów	 rolnych,	 na	 terenie	
których	wystąpiła	szkoda.
	 Na	 żądanie	 strony	
w	 oględzinach,	 szacowa-
niu	 szkód	 oraz	 ustalaniu	
wysokości	 odszkodowa-
nia	 może	 uczestniczyć	
przedstawiciel	 właściwej	
terytorialnie	 izby	 rolni-
czej.
	 W	 przypadku,	 gdy	 po-
między	 właścicielem	
lub	 posiadaczem	 gruntu	
a	 dzierżawcą	 lub	 zarząd-
cą	 obwodu	 łowieckiego	
powstał	 spór	o	wysokość	
wynagrodzenia	za	szkody,	
strony	 mogą	 zwrócić	 się	
do	 organu	 gminy	 w	 celu	
mediacji	 dla	 polubowne-
go	rozstrzygnięcia	sporu.
	 Dzierżawca	lub	zarządca	
obwodu	 łowieckiego	 in-
formuje	 wójta	 o	 osobach	
uprawnionych	 do	 przyj-
mowania	 zgłoszeń	 szkód	
w	uprawach	i	płodach	rol-
nych.
	 Właściciel	 lub	 posia-
dacz	 gruntu,	 na	 którym	
wystąpiła	szkoda,	zgłasza	
szkodę	 w	 formie	 pisem-
nej.	 Dzierżawca	 obwodu	
łowieckiego	 zawiadamia	
poszkodowanego	 o	 ter-
minie	 oględzin	 lub	 osta-
tecznego	 szacowania	
szkody.	 Nieobecność	 za-
wiadomionego	poszkodo-
wanego	 nie	 wstrzymuje	
dokonania	 oględzin	 lub	
ostatecznego	 szacowa-
nia	 szkody.	 Z	 oględzin	
oraz	 ostatecznego	 szaco-
wania	 szkody	 szacujący	
sporządza	 protokół,	 któ-

ry	 podpisuje	 szacujący,	
poszkodowany	 lub	 jego	
pełnomocnik	 (pełnomoc-
nictwo	musi	być	udzielone	
na	piśmie).	W	przypadku,	
gdy	 poszkodowany	 jest	
nieobecny	 lub	 odmawia	
podpisania	protokołu,	sza-
cujący	zamieszcza	o	 tym	
informację	 w	 protokole,	
z	 podaniem	 przyczyny	
braku	 podpisu.	 Poszko-
dowany	może	wnieść	za-
strzeżenia	 do	 protokołu.	
Ostateczne	 szacowanie	
i	ustalenie	szkody	poprze-
dza	 dokonanie	 oględzin.	
Oględzin	 dokonuje	 się	
w	terminie	7	dni	od	dnia	
zgłoszenia	 szkody.	 Osta-
tecznego	szacowania	oraz	
określenia	wysokości	od-
szkodowania	dokonuje	się	
najpóźniej	na	dzień	przed	
sprzętem	(zbiorem)	uszko-
dzonej	 lub	 zniszczonej	
uprawy	lub	płodu	rolnego.	
O	 terminie	 planowanego	
sprzętu	 (zbioru)	 poszko-
dowany	 jest	 obowiązany	
powiadomić	 szacującego	
na	 piśmie	 w	 terminie	 7	
dni	 przed	 zamierzonym	
sprzętem	(zbiorem).	Jeżeli	
szkoda	powstała	i	została	
zgłoszona	 bezpośrednio	
przed	sprzętem	(zbiorem)	
lub	w	jego	trakcie,	dokonu-
je	się	jedynie	ostatecznego	
szacowania.	 Nie	 uprząt-
nięcie	płodów	z	uszkodzo-
nej	uprawy	po	dokonaniu	
ostatecznego	 szacowania	
wyklucza	 możliwość	 po-
nownego	 szacowania,	
w	 przypadku	 dalszego	
zwiększania	się	szkody.
	 Wypłaty	 odszkodowań	
dokonują	 dzierżawcy	
lub	 zarządcy	 obwodów	
łowieckich	 w	 terminie	
trzydziestu	 dni	 od	 dnia	
sporządzenia	 protokołu	
ostatecznego	 szacowania	
szkody.		Za	 szkody	 wy-
rządzone	przez	zwierzęta	
łowne	 objęte	 całoroczną	
ochroną	 (między	 innymi	
bobry)	 odpowiada	 Skarb	
Państwa.	 Skarb	 Państwa	
odpowiada	 również	 za	
szkody	wyrządzone	przez	
zwierzęta	 łowne	 na	 ob-
szarach	 niewchodzących	
w	skład	obwodów	łowiec-
kich.	

INFORMACJA 
– szacowanie 

szkód łowieckich
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SZYCIE MASECZEK 
nabrało tempa i rozmachu

Wójt Gminy Korno-
wac – Grzegorz Niestrój 
wraz z dyrektor Zespołu 

Szkolno – Przedszkol-
nego w Kobyli – Joanną 
Kolarczyk uczestniczyli 

w uroczystym wręczeniu 
umów na realizację pro-

jektu „Postaw na rozwój” 
– kreatywne przedszkole 

w Łańcach, utworzenie 
nowych miejsce oraz 

rozszerzenie oferty zajęć 
dodatkowych w Gminie 

Kornowac. Wręczenie 
umów odbyło się w Urzę-

dzie Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego 

przez marszałka Jaku-
ba Chełstowskiego oraz 
członka zarządu Izabelę 

Domagała. 

	 Z	radością	informujemy,	że	akcja	szycia	
maseczek	ochronnych	dla	mieszkańców	
Gminy	Kornowac	cieszyła	się	ogromnym	
zainteresowaniem.	Kolejne	osoby	angażo-
wały	się	zarówno	w	pomoc	przy	szyciu,	jak	
i	dostarczaniu	niezbędnych	materiałów.
	 W	inicjatywę	włączyły	się	także	jednost-
ki	Ochotniczych	Straży	Pożarnych,	które	
przekazał	mieszkańcom	gotowe	maseczki.	
Maseczki	wykonane	są	z	materiałów	ba-
wełnianych,	można	je	wielokrotnie	nosić	
po	uprzednim	upraniu,	po	każdym	użyciu.
Zakrywanie	 ust	 i	 nosa	 w	 miejscach	 pu-
blicznych	ma	na	celu	chronić	inne	osoby	

przed	zakażeniem.	Takie	regulacje	weszły	
od	czwartku	(16	kwietnia)	w	życie.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2020.283, ze zm.), 

WÓJT	GMINY	KORNOWAC
podaje	do	publicznej	wiadomości	następujące	informacje:

Rada	Gminy	Kornowac,	na	sesji	w	dniu	21	kwietnia	2020r.,	uchwaliła	miejscowy	plan	
zagospodarowania	przestrzennego	dla	obszaru	położonego	w	sołectwie	Kornowac	
–	uchwała	Nr	XVI.120.2020	Rady	Gminy	Kornowac	z	dnia	21	kwietnia	2020r.	(opubli-
kowana	w Dz.Urz.Woj.Śl.2020.3321,	z	dnia	23.04.2020r.);
do	uchwalonego	dokumentu	–	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzenne-
go	dla	obszaru	położonego	w sołectwie	Kornowac,	 zostały	 załączone,	przez	Wójta	
Gminy	Kornowac:	
a)	pisemne	 uzasadnienie,	 zawierające	 informację	 o	 udziale	 społeczeństwa	w	 po-
stępowaniu	oraz	o  tym,	w	 jaki	sposób	zostały	wzięte	pod	uwagę	 i	w	 jakim	za-
kresie	 zostały	 uwzględnione	 uwagi	 i	wnioski	 zgłoszone,	w	 związku	 z	 udziałem	
społeczeństwa,	(sporządzone	zgodnie	z	art.	42	pkt	2	ustawy	z	dnia	3	października	
2008r.	o	udostępnianiu	 informacji	o	środowisku	 i	 jego	ochronie,	udziale	społe-
czeństwa	w	ochronie	środowiska	oraz	o	ocenach	oddziaływania	na	środowisko	
–	t.j.Dz.U.2020.283,ze	zm.),

b)	pisemne	 podsumowanie,	 zawierające	 uzasadnienie	 wyboru	 przyjętego	 doku-
mentu	 w	 odniesieniu	 do	 rozpatrywanych	 rozwiązań	 alternatywnych,	 a	 także	
informację,	w	 jaki	sposób	zostały	wzięte	pod	uwagę	 i	w	 jakim	zakresie	zostały	
uwzględnione	ustalenia	zawarte	w prognozie	oddziaływania	na	środowisko,	opi-
nie	właściwych	organów,	zgłoszone	uwagi	i	wnioski	oraz	propozycje	dotyczące	
metod	i	częstotliwości	przeprowadzania	monitoringu	skutków	realizacji	postano-
wień	dokumentu,	(sporządzone	zgodnie	z	art.	55	ust.	3,	w	związku	z	art.	46	pkt	1	
ustawy	z	dnia	3	października	2008	roku	o	udostępnianiu	informacji	o	środowisku	
i	 jego	ochronie,	udziale	społeczeństwa	w	ochronie	środowiska	oraz	o	ocenach	
oddziaływania	na	środowisko	–	t.j.Dz.U.2020.283,ze	zm.).	

Z	 treścią	 uchwalonego,	 przez	 Radę	 Gminy	 Kornowac,	 dokumentu	 –	miejscowego	
planu	zagospodarowania	przestrzennego	dla	obszaru	położonego	w	sołectwie	Kor-
nowac,	o	którym	mowa	w	punkcie	1	niniejszego	ogłoszenia	oraz	 z	 treścią	uzasad-
nienia	i	podsumowania,	o	których	mowa	w	punkcie	2	niniejszego	ogłoszenia,	można	
zapoznać	się	w	siedzibie	Urzędu	Gminy	Kornowac,	przy	ul.	Raciborskiej	48,	44-285	
Kornowac.
Zgodnie	z	art.	8a	ustawy	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym,	w	związ-
ku	z	przetwarzaniem	przez	Urząd	Gminy	Kornowac	danych	osobowych,	uzyskanych	
w	toku	procedury	sporządzania	przedmiotowego	miejscowego	planu,	wszelkie	dane	
osobowe	zawarte	w	dokumentach	procedury	sporządzania	planu,	zostały	pozyskane	
z	zasobów	administratora	danych	–	Urząd	Gminy	Kornowac.

Klauzula	informacyjna	dotycząca	przetwarzania	danych	osobowych
Informujemy,	 że	 przetwarzanie	 danych	 osobowych	 uzyskanych	 w	 toku	 procedury	
sporządzania	planu	odbywa	się	w	celu	wypełnienia	obowiązku	prawnego,	ciążącego	
na	Administratorze,	o	którym	mowa	w	art.	6	ust.	1	lit.	c	rozporządzenia	Parlamentu	
Europejskiego	i	Rady	(UE)	2016/679	z	dnia	27	kwietnia	2016r.	w	sprawie	ochrony	osób	
fizycznych	w	związku	z	przetwarzaniem	danych	osobowych	i	w	sprawie	swobodnego	
przepływu	takich	danych	oraz	uchylenia	dyrektywy	95/46/WE	(ogólne	rozporządzenie	
o	ochronie	danych).	Obowiązek	ten	wynika	wprost	z	art.	1	ust.	2	pkt	7	w	związku	z	
art.	17	ww.	ustawy	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym.	Pełna	klauzula	
informacyjna	 dot.	 przetwarzania	 danych	 osobowych	 przez	 Administratora	 –	 Urząd	
Gminy	Kornowac	znajduje	się	w	budynku	Urzędu	Gminy	Kornowac,	ul.	Raciborska	48	
oraz	na	stronie	BIP	Urzędu	Gminy	w	zakładce	ochrona	danych	osobowych:	
http//bip.kornowac.pl/cms/11729/ochrona_danych_osobowych

/-/	Grzegorz	Niestrój
Wójt	Gminy	Kornowac
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Informacja dla uczestników projektu  
„Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE  

w budynkach mieszkalnych.”

Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-85 Kornowac • Tel. +48 32 430 10 37, Fax +48 32 430 13 33 • e-mail: urzad@kornowac.pl • NIP: 639-19-79-757 • REGON: 276258411

Szanowni	Państwo,
	 W	związku	z	Państwa	udziałem	w	projekcie	pn.	
„Łączy	nas	energia.	Montaż	instalacji	OZE	w	budyn-
kach	mieszkalnych”	(na	etapie	naboru	uczestników	
funkcjonujące	pod	nazwą	„Łączy	nas	energia.	Mon-
taż	instalacji	OZE	w	budynkach	mieszkalnych”)	po-
niżej	zamieszczamy	główne	informacje	dotyczące	
samego	przedsięwzięcia	oraz	podejmowanych	dzia-
łań:
1) Projekt	ma	formułę	projektu	partnerskiego	i	jest	

realizowany	 wspólnie	 przez	 Gminę	 Kornowac	
(lider	projektu),	Gminę	Gorzyce,	Gminę	Lubomia	
oraz	Miasto	Piekary	Śląskie.

2) Obecnie	 przygotowywane	 są	 dokumenty	 niez-
będne	do	podpisania	Umowy	o	dofinansowanie	
z	Urzędem	Marszałkowskim	oraz	-	jednocześnie	
-	trwają	prace	nad	dokumentacją,	która	pozwoli	
na	wyłonienie	firm	wykonawczych,	które	doce-
lowo	będą	odpowiedzialne	za	montaż	urządzeń	
w	 Państwa	 domach.	 Specyfikacja	 i	 parametry	
techniczne	 są	 dostosowywane	 do	 obecnych	
standardów	rynku,	nie	należy	się	więc	obawiać,	
iż	 otrzymacie	 Państwo	 urządzenia	 przestarzałe	
lub	niskiej	jakości.	

3) W	 ciągu	 kilku	 tygodni	 (po	 akceptac-
ji	 poprawionych	 dokumentów	 przez	 Urząd	
Marszałkowski),	 otrzymacie	 Państwo	 pakiet	
dokumentów	 do	 podpisu,	 obejmujących	 zaktu-
alizowany	 regulamin	 oraz	 umowę	 uczestnict-
wa	w	projekcie.	Będą	 to	wersje	uwzględniające	
poprawki	 i	 zmiany	 wprowadzone	 po	 uwagach	
Urzędu	Marszałkowskiego	na	etapie	oceny	Pro-
jektu.	 Podpisanie	 tych	 dokumentów	 będzie	 os-
tatecznym	 potwierdzeniem	 Państwa	 udziału	 w	
Projekcie.	

4) Osoby,	które	chcą	zrezygnować	z	udziału	w	Pro-
jekcie,	 proszone	 są	 o	 podpisanie	 Oświadczenia	
o	 rezygnacji	 na	 formularzu	 przekazanym	 przez	
Urząd	Gminy.	Na	wolne	miejsca	wejdą	osoby	z	
listy	rezerwowej	lub	z	naboru	uzupełniającego.

5) Wybór	 wykonawców	 odpowiedzialnych	 za	
montaż	 urządzeń	 we	 wszystkich	 gminach	 ucz-
estniczących	 w	 projekcie	 nastąpi	 w	 ramach	 ot-
wartego	 przetargu	 przeprowadzonego	 zgodnie	
z	wymogami	prawnymi	dla	tego	typu	projektów.	
Biorąc	 pod	 uwagę	 skalę	 przedsięwzięcia	 i	 jego	
złożoność,	 wybór	 wykonawców	 powinien	 nas-
tąpić	w	najbliższym	czasie.	

6) U	 każdego	 z	 uczestników	 projektu	 zostaną	
zamontowane	 urządzenia	 zgodne	 z	 deklaracją	
złożoną	na	etapie	naboru.	W	chwili	obecnej	nie	
ma	możliwości	zmiany	urządzenia	na	inne.

7) Ostateczna	 wysokość	 wkładu	 własnego	 każde-
go	 z	 mieszkańców	 będzie	 znana	 po	 wyborze	
wykonawców	(ostateczne	ustalenie	cen)	oraz	po	
przeprowadzeniu	wizji	lokalnej	u	każdego	z	ucz-
estników	 projektu	 (weryfikacja,	 czy	 pojawią	 się	
ewentualne	koszty	niekwalifikowane,	nie	podle-
gające	refundacji	w	ramach	dotacji).	Po	przeprow-
adzeniu	wizji	 lokalnej	przez	firmę	wykonawczą	
(najprawdopodobniej	nastąpi	to	w	drugiej	połow-
ie	2020	r.),	każdy	z	uczestników	projektu	otrzyma	
od	gminy	 informację	 o	wysokości	wymaganego	
wkładu	własnego,	który	obejmie:
a.	 15%	kosztów	kwalifikowanych	(kosztów	netto)	

instalacji;
b.	podatku	VAT	(wg	stawki	8%)	od	całej	wartości	

urządzeń	 i	 kosztów	 wykonania	 instalacji	 od-
nawialnego	źródła	energii	w	budynku	objętym	
Projektem;

c.	 100%	 ewentualnych	 kosztów	 niekwali-
fikowanych,	które	mogą	wystąpić	w	związku		
z	wykonaniem	instalacji	odnawialnego	źródła	
energii	w	budynku	objętym	Projektem.

8) Harmonogram	prac	montażowych	zostanie	ustal-
ony	z	wyłonionymi	firmami	wykonawczymi,	jed-
nak	należy	się	spodziewać,	iż	większość	instalac-
ji	będzie	realizowana	w	roku	2021	 (ewentualne	
instalacje	 w	 roku	 bieżącym	 będą	 uzależnione	
od	 momentu	 zakończenia	 postępowania	 prze-

targowego,	 realizacji	 prac	 przygotowawczych	
oraz	czynników	dodatkowych,	takich	jak	obecna	
sytuacja	 epidemiczna,	 które	 mogą	 mieć	 istotny	
wpływ	na	postęp	prac).

9) Zgodnie	 ze	 specyfiką	 tzw.	 projektów	 para-
solowych,	 wszystkie	 zamontowane	 w	 ramach	
Projektu	 instalacje	 przez	 tzw.	 okres	 trwałości,	
a	 więc	 okres	 nie	 krótszy	 niż	 5	 lat	 od	 momen-
tu	 zakończenia	 finansowej	 realizacji	 projektu,	
stanowić	będą	własność	gminy	 i	przez	 ten	czas	
zostaną	 użyczone	 do	 bezpłatnego	 użytkowania	
właścicielom	 /	 współwłaścicielom	 /	 użytkown-
ikom	wieczystym	nieruchomości.	Po	tym	okresie	
zostaną	przekazane	uczestnikom	projektu	nieod-
płatnie	na	własność.

10) W	okresie	trwałości	projektu	(według	definicji	w	
punkcie	9	powyżej)	uczestnik	projektu	nie	może	
modyfikować,	 przebudowywać,	 przerabiać,	 roz-
budowywać	 itp.	 instalacji	 objętych	 projektem.	
Oczywiście,	nie	dotyczy	to	wymaganych	napraw	
lub	 prac	 konserwacyjnych.	 W	 przypadku	 in-
stalacji	 fotowoltaicznych,	 nie	 ma	 możliwości	
rozbudowy	 instalacji	 (dołożenie	 modułów	 i	 w	
ten	 sposób	 podniesienie	 mocy	 instalacji),	 nie	
ma	 jednak	 przeciwwskazań	 dla	 montażu	 dru-
giej,	niezależnej	instalacji	fotowoltaicznej,	która	
będzie	pracowała	na	osobnym	falowniku.

11) Uczestnik	 Projektu	 zobowiązuje	 się	 we	 włas-
nym	 zakresie	 i	 na	 własny	 koszt	 do	 wykona-
nia	 prac	 przygotowawczych	 umożliwiających	
zapewnienie	montażu	OZE.

12) Po	 zamontowaniu	 instalacji	 Uczestnik	 Projek-
tu	 zobowiązany	 będzie	 do	 udziału	 w	 szkoleniu	
z	 zakresu	 obsługi	 i	 konserwacji	 instalacji	 od-
nawialnego	źródła	energii.

13) Koszty	 ubezpieczenia	 oraz	 wymaganych	
gwarancją	 serwisów,	przez	cały	okres	 trwałości	
Projektu	(5	lat)	będą	ponoszone	przez	Gminę.

Z powodu zagrożenia  
wirusem COVID – 19,  

w trosce o bezpieczeństwo, 
należność podatku  

od nieruchomości i podatku 
rolnego prosimy regulować 

PRZELEWEM 
na konto Gminy. 

	 W	celu	ograniczenia	rozprzestrzeniania	
się	koronawirusa	zwracamy	się	z	prośbą	o	
załatwianie	spraw	telefonicznie	lub	e-ma-
ilowo,	a	bezpośrednią	obecność	w	Urzędzie	
ograniczyć	 do	 minimum,	 wyłącznie	 do	
spraw	pilnych.	Od	16.03.2020	r.	do	odwo-
łania	budynek	Urzędu	Gminy,	jak	również	
budynek	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	 są	
częściowo	zamknięte.	Urząd	Gminy	Korno-
wac,	do	odwołania,	nie	przyjmuje	klientów	
(z	wyłączeniem	sytuacji	nadzwyczajnych	
–	 po	 wcześniejszym	 uzgodnieniu	 telefo-
nicznym	z	pracownikiem	danego	referatu).	
Pracownicy	urzędu	gminy	będą	dostępni	
dla	klientów	telefonicznie	i	pod	adresami	
mailowymi.	
	 Godziny	 pracy	 Urzędu	 pozostają	 bez	
zmian.	 Urząd	 Stanu	 Cywilnego	 przyjmu-
je	klientów	tylko	i	wyłącznie	w	sprawach	
dotyczących	rejestracji	aktów	urodzenia	i	
aktów	zgonu.	Kontakt	klientów	z	pracow-

nikami	 urzędu	 następuje	 wyłącznie	 tele-
fonicznie	lub	mailowo	w	godzinach	pracy	
urzędu.	 Klienci	 mogą	 przysłać	 korespon-
dencję	pocztą	tradycyjną	lub	za	pośrednic-
twem	platformy	ePUAP.	

	 Przy	wejściu	do	budynku	Urzędu	Gminy	
została	ustawiona	„skrzynka	podawcza”	do	
której	klienci	mogą	składać	dokumenty	lub	
informacje	(bez	potwierdzenia	złożenia	do-
kumentu)	z	prośbą	o	kontakt	w	prowadzonej	
przez	Urząd	sprawie.	

	 Wszelkie	opłaty	powinny	być	dokonywa-
ne	przelewem.	

	 Poniżej	lista	kontaktowa	do	biur	urzędu,	z	
których	najczęściej	korzystają	mieszkańcy.	
Zachęcamy,	by	kontaktować	się	z	poszcze-
gólnymi	referatami.

	• Sekretariat,	tel.	32	430	10	37,	wew.	101,	
e-mail:	urzad@kornowac.pl

	• Referatu	Spraw	Obywatelskich	i	USC,	
tel.	32	430	10	37	wew.	106,	118,		
e-mail:	usc@kornowac.pl,		
ewidencjaludnosci@kornowac.pl

	• Wymiar	podatków,	tel.	32	430	10	37,	
wew.	107,	e-mail:	podatki@kornowac.pl	

	• Księgowość	podatkowa,	opłaty		
za	gospodarowanie	odpadami,		
tel.	32	430	10	37,	wew.	107,		
e-mail:	podatki2@kornowac.pl

	• Stanowisko	ds.	ochrony	gruntów	
i	przyrody,	tel.	32	430	10	37,	wew.	112,	
e-mail:	ozanna.bialek@kornowac.pl

	• Stanowisko	ds.	ochrony	środowiska	
i	porządku	publicznego,		
tel.	32	430	10	37,	wew.	112,		
e-mail:	srodowisko@kornowac.pl

	• Stanowisko	ds.	gosp.	nieruchomościa-
mi	i	geodezji,	tel.	32	430	10	37,	wew.	
117,	e-mail:	geodezja@kornowac.pl

	• Stanowisko	ds.	zamówień	publicznych	
i	zagospodarowania	przestrzennego,	
tel.	32	430	10	37,	wew.	113,		
e-mail:	sabina.zydek@kornowac.pl

	• Stanowisko	ds.	oświaty,	kultury		
i	sportu,	tel.	32	430	10	37,	wew.	115,	
e-mail:	oswiata@kornowac.pl

	• Ośrodek	Pomocy	Społecznej,	
tel.	32	430	10	37,	wew.	106,	
e-mail:	opskierownik@kornowac.pl

Zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Kornowac


