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Protokół nr 39/2017
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 24 marca 2017 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 910 i zakończono o godz. 1435.
W sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 86,6% ustawowego składu Rady Gminy.
Nieobecna radna Agnieszka Bator- Lech, radny Wacław Czekański.
Ad.1
OTWARCIE SESJI
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb,
który stwierdził prawomocność obrad.
Przewodniczący Rady Gminy powitał biorących udział w sesji radnych, sołtysów, Wójta
Gminy - p. Jolantę Krysowatą- Zielnica, Skarbnika Gminy – p. Annę Kupczyk, Sekretarza
Gminy – p. Anetę Niewiarowską, Mecenasa- p. Mateusza Chlebowskiego, zaproszonych
gości i mieszkańców, dr Artura Różyckiego.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli;
1. Karolina Katan
2. Monika Myrdzio

- Zastępca głównego księgowego
- Kierownik Referatu Edukacji, Kultury,
Sportu i Promocji
- Inspektor

3. Elżbieta Kapnik
4. Przedstawiciel lokalnej prasy
Ad.2
PRZYJĘCIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Wińsko przedstawionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wińsku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do usług komunalnych dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Wińsku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków
finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z
zakładem budżetowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wińsko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wińsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Wińsku z filią w Iwnie,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wińsko oraz nadania mu statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę
Wińsko.
16. Podjęcie uchwały w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt oraz
opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wińsko w 2017r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości komunalnych stanowiących
własność Gminy Wińsko. (obręb Rajczyn)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości komunalnych stanowiących
własność Gminy Wińsko. (obręb Wińsko)
19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wińsko. (obręb Moczydlnica Klasztorna)
20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wińsko. (obręb Wińsko)
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji członka Komisji
Rewizyjnej.
22. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski .
23. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapytał o propozycje zmian co do porządku
obrad.
Radny Daniel Moczydłowski zgłosił propozycję wycofania z porządku obrad punktu 9 i
punktu 20. Przekazał, że uchwały podobnej treści były przedmiotem debat na ostatnich
sesjach.
Radna Anna Górska zgłosiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Wińsko. Przekazała, że debatowano nad tym na komisjach.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica wystąpiła o wprowadzenie do porządku obrad
projektów uchwał;
1. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka i Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
2. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu.
3. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych.
4. w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej
5. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
6. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Wińsko do stanu
faktycznego.
7. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/251/2012 Rady Gminy Wińsko z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie podziału Gminy Wińsko na stałe obwody głosowania oraz
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wójt Gminy przekazała, że uchwały mają charakter porządkowy i były omawiane na
komisjach.
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Radna Jolanta Rafałko; chciałabym prosić o wpisanie w punkty informacja albo jako
dodatkowy na przeczytanie sprawozdania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i
Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przekazał, że udzieli głosu radnej w 5 punkcie
Informacje i komunikaty.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Mecenasa Mateusza
Chlebowskiego zapytał; Panie Mecenasie, w związku z taką dużą ilością zmian, każdą
propozycję osobno głosujemy?
Mecenas Mateusz Chlebowski; tak.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie propozycję
zgłoszoną przez radnego Daniela Moczydłowskiego o wycofanie z porządku obrad
punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 11 radnych,
wstrzymało się od głosowania 2 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie propozycję
zgłoszoną przez radnego Daniela Moczydłowskiego o wycofanie z porządku obrad
punktu 20 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Gminy Wińsko. (obręb Wińsko)
Radny Maciej Kiałka; na poprzedniej bodajże sesji Pan Przewodniczący czytał pismo, że
biznesmen z Wrocławia stara się o kupno tej działki, wobec powyższego jeżeli wolą Rady nie
chcemy tej działki sprzedać to jaka będzie odpowiedź do tego przedsiębiorcy?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; dostałem odpowiedź, którą Pani Wójt
skierowała do tego przedsiębiorcy, mogę ją Państwu przeczytać. To była odpowiedź wysłana
w dniu 22 lutego przez Panią Wójt.
Przewodniczący odczytał pismo.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; taką otrzymał odpowiedź, nie wiem czy coś
odpisał Pani Wójt na to pismo? Czy jest zainteresowany, czy przyjechał?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata - Zielnica; nie ale dzwonił, że interesuje go wyłącznie ta
działka i jeżeli zajdzie jakakolwiek zmiana, jeśli chodzi o stanowisko radnych w tej sprawie
chętnie przyjedzie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; czyli rozumiem, że jest zainteresowany kupnem
tej działki, tak?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata - Zielnica; to nie jest mój znajomy, to jest człowiek który trzy
lata temu napisał do ówczesnego wójta, w tym roku napisał do mnie. W związku z tym ja mu
odpowiedziałam po tamtej sesji zgodnie z prawdą i zgodnie z moją najlepszą wolą, żeby
jednak się u nas posadowił tylko na innej działce. Odpowiedział mi telefonicznie, że nie jest
zainteresowany inną działką, tylko tą więc jeżeli zajdzie jakakolwiek zmiana w stanowisku
dla niego kompletnie niezrozumiałym radnych, to prosi o taką informację. Powiedział także,
że będzie obserwował Państwa uchwały na BIP-ie. Podałam mu link, powiedział, że
znakomicie go zna. Poinformowałam także, że może mieć konkurencję w staraniach się o tę
działkę, ponieważ dzierżawca jest wciąż zainteresowany, choć nie złożył wniosku.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; czyli na razie mamy deklarację telefoniczną. I
dzierżawcy i w dalszym ciągu dzierżawa trwa.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; i pisemną która po raz drugi w ciągu trzech lat się
pojawiła, więc zakładam, że jeżeli ktoś chce wydać pięć i pół miliona i czeka na okazję trzy
lata no to chyba jest zainteresowany. Nie wiem, nie znam tego Pana.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; przy okazji, bo wspomniała Pani kwotę pięć i
pół miliona, a skąd ta kwota wynika?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; z operatu szacunkowego. Operat szacunkowy to
jest dokument, który wydaje człowiek, który jest uprawniony do tego aby wyceniać
nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; rozumiem, że jest aktualny operat szacunkowy
na tą działkę, tak?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; wszystkie nieruchomości jakie sprzedajemy, to są
pytania do Pani Folkman, która w urzędzie się tym zajmuje, operat szacunkowy się
aktualizuje wówczas kiedy jest, mija dwanaście miesięcy a pojawia się zainteresowany
zakupem. Operaty szacunkowe mogą się różnić naprawdę kilku procentowo, jeżeli zajdą
jakieś zmiany na rynku to jest porównywanie cen podobnych działek itd. (…) ludzie mają
wykształcenie i określone uprawnienia państwowe żeby robić operaty szacunkowe, ja tych
uprawnień nie mam. Wszystko, czy sprzedajemy małe mieszkano czy wielką działkę, zawsze
jest to związane z operatem szacunkowym, za który gmina płaci pieniądze żeby go uzyskać,
w związku z tym nie aktualizujemy wszystkich operatów co roku, tylko wtedy kiedy one są
potrzebne.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 8 radnych,
przeciw głosował 1 radny, wstrzymało się od głosowania 4 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie propozycję
zgłoszoną przez radną Annę Górską o wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenia
skargi na działalność Pani Wójt. Uchwała była omawiana na ostatnich komisjach.
Kto z Państwa jest za tym, żeby na samym końcu włączyć ten punkt do porządku obrad
proszę o podniesienie ręki.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 13 radnych
(jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie propozycję
zgłoszoną przez Wójta Gminy o wniesienie do porządku obrad punktu Podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka i Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 13 radnych
(jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie propozycję
zgłoszoną przez Wójta Gminy o wniesienie do porządku obrad punktu Podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 13 radnych
(jednogłośnie)
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie propozycję
zgłoszoną przez Wójta Gminy o wniesienie do porządku obrad punktu Podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Budżetu, Finansów,
Handlu, Usług, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 13 radnych
(jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie propozycję
zgłoszoną przez Wójta Gminy o wniesienie do porządku obrad punktu Podjęcie uchwały
w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 13 radnych
(jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie propozycję
zgłoszoną przez Wójta Gminy o wniesienie do porządku obrad punktu Podjęcie uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 13 radnych
(jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie propozycję
zgłoszoną przez Wójta Gminy o wniesienie do porządku obrad punktu Podjęcie uchwały
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Wińsko do stanu
faktycznego.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 13 radnych
(jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie propozycję
zgłoszoną przez Wójta Gminy o wniesienie do porządku obrad punktu Podjęcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/251/2012 Rady Gminy Wińsko z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Wińsko na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 13 radnych
(jednogłośnie)
Porządek obrad z poprawkami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Wińsko przedstawionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wińsku.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do usług komunalnych dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków
finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z
zakładem budżetowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wińsko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wińsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Wińsku z filią w Iwnie,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wińsko oraz nadania mu statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę
Wińsko.
15. Podjęcie uchwały w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt oraz
opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wińsko w 2017r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości komunalnych stanowiących
własność Gminy Wińsko. (obręb Rajczyn)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości komunalnych stanowiących
własność Gminy Wińsko. (obręb Wińsko)
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wińsko. (obręb Moczydlnica Klasztorna)
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji członka Komisji
Rewizyjnej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka i
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji
Budżetu, Finansów, Handlu, Usług, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy
Wińsko do stanu faktycznego.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/251/2012 Rady Gminy Wińsko z
dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wińsko na stałe obwody głosowania
oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wińsko
28. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski .
29. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z
naniesionymi poprawkami.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad z
poprawkami głosowało 13 radnych (jednogłośnie).
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Ad.3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XXXVII i XXXVIII SESJI.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że protokoły były do wglądu w
biurze rady gminy, były również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z XXXVII sesji
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokołu z XXXVII sesji
Rady Gminy głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z XXXVIII sesji
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji
Rady Gminy głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
Ad. 4
INFORMACJE I KOMUNIKATY
INFORMACJE WÓJTA GMINY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; miesiąc był dość interesujący, z najważniejszych
rzeczy, czyli takich które prowadzą naszą gminę w jakimś ciekawym, dobrym kierunku to
trzy kolejne wizyty przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego prorektora, szefa projektów
unijnych oraz szefa inwestycji w Białkowie, były to trzy wizyty prowadzące do tego, że
Uniwersytet chce podjąć trud zdobycia środków i wspólnie z gminą oczywiście w bardziej
takim, w sposób miękki gmina może uczestniczyć w takim przedsięwzięciu, ale jednak
ratować wille obserwatorium i cały teren z Uniwersytetu znajdujący się w Białkowie. Tak
dużej szansy na to, że coś dobrego z tego wyniknie, że nam się to mienie, no nie nasze ale na
naszym terenie nie zawali, to zdarza się po raz pierwszy, taka duża szansa. Także zbliżamy
się do, mam pełną deklarację Poczty Polskiej, że nam z Wińska nie ucieknie, choć gmaszysko
jakie stoi przy Piłsudskiego jest jej do niczego niepotrzebne i zaakceptowali przeniesienie się
do rynku. Zauważyliście może Państwo, że trwają takie prace żeby zrobić podjazd dla
samochodu pocztowego przy nowym ośrodku zdrowia, tam gdzie są takie dodatkowe drzwi
nieużywane, pomieszczenie z oknem, więc w momencie kiedy Poczta załatwi swoje problemy
nieruchomościowe z tym wielkim gmachem, chce przenieść się do nas właśnie w samym
rynku, to będzie dla wszystkich wygodniej i dla przyjezdnych i dla mieszkańców i dla
urzędów. A w poczcie powstanie, no coś co kupiec zechce w niej urządzić.
W samym urzędzie przyjęliśmy stażystów, pożegnaliśmy byłych tych którzy u nas pracowali.
Mamy grupę bardzo młodych, wykształconych i chętnych do pracy ludzi. Mówi się że
wychowanie pracownika od stażysty to jest najlepsze podejście i rzeczywiście po raz kolejny
mamy bardzo fajnych stażystów. Są to wszystko nasi mieszkańcy, są to dzieci naszych
mieszkańców którzy bardzo chętnie za pół minimalnej pensji wypłacanej przez Urząd Pracy
pracują dokładnie tak jak my, dokładnie 8 godzin i naprawdę bardzo się starają.
Są rozstrzygnięcia jeszcze nieopublikowane ale już jawne, już potwierdzone dofinansowań z
FOGR-u, są to dobre i złe wiadomości a jedna wiadomość jest zła czyli dobra. Z FOGR-u
dofinansowanie do drogi (…) w Morzynie. Węglewo jest na samym czubeczku listy
rezerwowej więc wszystko wskazuje na to, że po przetargach uda się także zaspokoić i
Węglewo. Rogówek się nie załapał, będziemy się starć ten chociaż mały odcinek 700m do
drogi krajowej, który był kiedyś asfaltem a teraz jest śladem po asfalcie zrobić z tych
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środków, które tam i tak mamy zabezpieczone na cały bajpas, który miał być wykonany.
Głębowice - Brzózka jest drogą tak drogą, że jak powiedziano zasłaniałaby wszystkie inne
drogi w trzech innych gminach, stąd z tego finansowania Głębowice - Brzózka nie będzie
robiona. Ale był w środę tutaj Starosta, który powiedział, że nie będzie składał o naszą drogę
od Smogorzówka do Wińska na dofinansowanie w ramach rewitalizacji, chociaż miałby takie
prawo, ponieważ w jego ocenie jest to draga tak kosztowna, że znowu zasłoniłaby inne
wnioski powiatu. Sama dokumentacja żeby tę drogę wyremontować to sto pięćdziesiąt
tysięcy, zdeklarował, że te pięćdziesiąt tysięcy może wydać na jakąś, jako swój udział na
jakąś konkretną drogę wewnątrz wsi i ustaliliśmy, że byłaby to droga wewnątrz wsi
Głębowice, stąd udział nasz własny, który miał być dołożony do Głębowice – Brzózka,
pójdzie do Głębowic do tych środków z powiatu tak że sto pięćdziesiąt plus sto pięćdziesiąt i
jeśli rzeczywiście tak jak zadeklarował podpiszemy porozumienie w tej sprawie to w
stosunku 50 na 50 zrobimy drogę wewnątrz Głębowic, żeby nieco otrzeć łzy po tej drodze
Głębowice - Brzózka a za końcówki będziemy równać, naprawiać drogę Głębowice –
Brzózka.
Taka najlepsza wiadomość jaka mogła się zdarzyć w tym tygodniu dokładnie, to dostaliśmy
środki zewnętrzne na termomodernizację urzędu. Przypomnę, że wszyscy narzekają, że tynk
się sypie jak przechodzą, że wizytówka gminy, że tak strasznie wygląda. Inni mówią, że to nie
ma sobie co pałacu pacykować. W środku jest latem za gorąco, zimą za zimno. Złożyliśmy,
wiele miesięcy czekaliśmy na rozstrzygnięcie projektu na tą termomodernizację, i cóż się
okazało, 85.000 zabezpieczone w budżecie gminy ale łącznie, niecałe 85.000 a łącznie blisko
450.000. Co to oznacza? To oznacza, że mamy, gdy zaczynałam wójtowanie dostałam budżet,
projekt budżetu poprzednika i tam było zapisane 120.000 elewacja urzędu. Powiedziałam nie,
szkoda, są większe potrzeby. Większe potrzeby wyszły bardzo szybko, bo była ta katastrofa z
kominami w Kozowie w szkole, trzydzieści sześć osób pamiętacie Państwo ewakuacja i
odbudowa nowych kominów. Te 120.000 poszło na tamto zadanie, od tamtej pory upierałam
się, że nie będziemy za własne, za pieniądze podatników robić elewacji urzędu i tak jak tamto
120.000 przydało się dla mieszkańców, tak teraz za 85.000 własnych mamy ocieplenie,
będziemy mieli ocieplenie, elewację, solary na ciepłą wodę, wymiana części instalacji,
naprawę dachu i ocieplenie, ponieważ był dość niedoskonale wykonany kilka lat temu i wiele
innych rzeczy, które i dadzą estetykę i pozwolą pracować w lepszych warunkach i będą gminę
kosztowały, oczywiście mówię przed przetargiem niespełna 85.000, ponieważ resztę z
450.000 to jest dofinansowanie unijne.
Wydarzyła się też rzecz bardzo niezwykła, niektórzy z Państwa w niej uczestniczyli, otóż
sprowadzają się kolejne rodziny Polaków z Kazachstanu naszych repatriantów i odwiedził
ich, ich proboszcz z Kazachstanu. W Smogorzowie Wielkim w niedzielę odbyła się msza
koncelebrowana w której brał udział nasz proboszcz Józef ze Smogorzowa i ksiądz Wojciech
z Kazachstanu. Przywiózł ze sobą jeszcze grupę repatriantów, którzy są rozsiani po Polsce,
żeby się mogli wzajemnie spotkać. Przyjechali ci nasi, ci z Krzelowa którzy mieszkają z nami
od piętnastu lat i była to uroczystość bardzo niezwykła, potem zakończona wspólnym
obiadem w świetlicy w Rudawie. Raz jeszcze dziękuję społeczności Rudawy, że tak
fantastycznie się w tej sytuacji zachowała. Powstał taki filmik, on jest w tej chwili
dopracowywany z tego wydarzenia, wkrótce pojawi się na naszej stronie winsko.pl i na
Facebook.
Oczywiście były także rzeczy dla mnie bardzo trudne i nieprzyjemne, firma która dzierżawi
na podstawie porozumienia z 2011 roku działkę inwestycyjną między Wińskiem a
Boraszycami tak jak się należało spodziewać przysłała pismo napisane przez kancelarię
prawną, które należy traktować jako wezwanie przed sądowe do naprawienia błędu jakim
było zakazanie sprzedaży tej działki za pięć i pół miliona ceny wywoławczej. Próbowałam
pytać tych osób, których w ogóle nie znam, widziałam raz w życiu, dwa razy w życiu
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zamieniałam może jedno zdanie, którzy są osobami które się tu wprowadziły ileś tam lat temu
przyjechały skądś z daleka, dlaczego są przeciwko tej inwestycji a właściwie to dlaczego
zapisały się do komitetu, który ma za zadanie przeprowadzić referendum nad odwołaniem
wójta. Mówię, przecież my się nawet nie znamy i tu zacytuję wczorajszą rozmowę „nie po to
wyprowadziłam się z miasta do tej dziury, żeby tu dotarła cywilizacja”. No więc dla tych
osób, które chcą żebyśmy zawsze byli dziurą, zawsze byli miejscem w którym się nic nie
dzieje bo za krzakami się fajnie siedzi i uprawia swoje życie, nie po to się wyprowadziłam z
miasta do tej dziury żeby i tu dotarła cywilizacja. Jest to rzecz bardzo bolesna, ponieważ
wobec powyższego, gmina Wińsko jeśli dojdzie do procesu w tej sprawie wobec dokumentów
z 2011 roku i późniejszych, wystawianych zarówno przez gminę Wińsko w poprzedniej
kadencji, ja je tylko kontynuowałam ale i w tej kadencji, przez Starostę poprzedniej kadencji
ale i tej kadencji, gmina Wińsko może stać się po prostu bankrutem. To nie będzie
zahamowanie rozwoju to będzie unicestwienie. Proponuję przejażdżkę do Starostwa w Górze
porozmawiania jak tam jest, jak spłacają dziesięć milionów w ratach bodaj po półtora miliona,
w nic nie inwestują ponieważ przegrali swego czasu z Chemeko, które nie ponosząc kosztów
wygrało sprawę, pierwsze odszkodowanie od wielu lat a i RIPOK i wysypisko i tak, i tak
powstało.
Następnie głos zabrał dr Artur Różycki. Podziękował Pani Wójt za zaproszenie, przekazał, że
został zaproszony by opowiedzieć o programie, który będzie realizowany, dotyczący
bezdomnych zwierzą. Poinformował też, że zmieniła się ustawa o ochronie zwierząt. W
nowej znowelizowanej ustawie gmina ma możliwość dofinansowania sterylizacji zwierząt
właścicielskich. Nawiązał do fundacji KARUNA „kastrujemy bezdomność”, akcja polega na
szukaniu osób w gminie, które mają suki, mają kotki których nie stać na to żeby je
wysterylizować. Powiedział, chcemy dotrzeć do tych osób i częściowo za pieniądze tej
fundacji, częściowo za pieniądze gminy, chcemy wysterylizować te suki po to, żeby za chwilę
w maju, czerwcu nie znajdować w lesie wyrzuconych szczeniaków, żeby nie dowiadywać się
że sąsiad po raz kolejny utopił szczeniaki w wiadrze. Zwracając się do radnych powiedział;
jeżeli wiecie, że na waszym terenie mieszka taka osoba, która kocha zwierzęta, przygarnia te
zwierzęta, ale nie radzi sobie z nimi zwłaszcza jeśli chodzi o tą sterylizację, to proszę taką
osobę przysłać, postaramy się w miarę środków, które są na ten cel zabezpieczone
wysterylizować. W tym roku może 30-40 suk, za rok więcej i z roku na rok ta populacja
zwierząt bezdomnych niechcianych będzie się zmniejszała.
Obrady sesji opuścił dr Artur Różycki
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; w okresie międzysesyjnym też wpłynęło do
mnie kilka pism, przede wszystkim wpłynęła do mnie informacja o rezygnacji radnego
Czekańskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radny Czekański jednocześnie
zrezygnował nie tylko z funkcji radnego ale oczywiście też z funkcji członka Komisji
Budżetu, Oświaty oraz funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Czekają nas w
najbliższym czasie uzupełniające wybory w okręgu Baszyn, Chwałkowice, Domanice, Słup,
Jakubikowice i Boraszyce Małe. Kolejna informacja, to jest informacja od Pana Franciszka
Majewskiego tym zajmowaliśmy się na komisji, Pan Franciszek Majewski proponował, żeby
zebrała się jeszcze raz komisja, która oceni zasadność pozbawienia kategorii drogi gminnej
tuż obok w jego sąsiedztwie. Radni większością głosów zdecydowali, że taka komisja się nie
zbierze. Wpłynęło pismo od Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im.
Jana Markiewicza w Orzeszkowie, pismo skierowane do Wójta Gminy Wińsko ale też do
mojej informacji w którym przeczytam; Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Szkoły
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Podstawowej w Orzeszkowie, na posiedzeniu w dniu 2 marca 2017 roku pozytywnie
zaopiniowała pracę dyrektor szkoły mgr Kazimiery Gomułki i tutaj na czterech kolejnych
stronach są opisywane zasługi Pani Dyrektor.
Chciałem Państwa poinformować, że zawiązała się grupa inicjatywna w sprawie referendum
dotyczącym odwołania Wójta Gminy Wińsko Pani Jolanty Krysowatej -Zielnicy, w tym
momencie na terenie gminy Wińsko zgodnie z całą procedurą odbywa się procedura zbierania
podpisów za przeprowadzeniem tego referendum.
Co do pisma o którym wspomniała Pani Wójt firmy POLENERGIA, takie pismo trafiło do
każdego z radnych obecnych, po otrzymaniu tego pisma w którym przedstawiciele firmy
POLENERGIA powołują się na szereg dokumentów, których radni nie byli świadomi, nie
byli też w ich posiadaniu, zwróciłem się z pismem do Pani Wójt o to, żeby dostarczyła na
posiedzenie Komisji w dniu 22 marca następujące dokumenty; porozumienie z dnia 6 czerwca
2011 roku podpisane między Gminą Wińsko a spółką POLENERGIA, warunki techniczne
przyłączenia do komunalnej sieci kanalizacyjnej ZGKiM, decyzje wydawane przez Wójta
Gminy Wińsko z 2016 roku, dotyczące tej sprawy oraz aktualną umowę dzierżawy działki nr
356/5. Te odpowiedzi Pani Wójt mi przekazała na ostatniej komisji, zdążyłem Państwu tylko
przekazać tą treść porozumienia z 2011 roku, resztę dokumentów otrzymają Państwo w dniu
dzisiejszym, ponieważ w środę ksero odmówiło posłuszeństwa. Pismo firmy POLENERGIA
było bardzo takie, w moim odczuciu przynajmniej jako radnego, takie bardzo agresywne i
natarczywe, właściwie stanowiło formę straszaka. Firma POLENERGIA wyznaczyła radnym
60 dni od daty otrzymania pisma na wycofanie uchwały w sprawie wycofania zgody na
sprzedaż nieruchomości o której kilkakrotnie tutaj rozmawialiśmy, dla mnie to jest tym
bardziej dziwne, że ta firma przez ostatnich sześć lat miała naprawdę dużo czasu, żeby
wystąpić do gminy z wnioskiem o to właśnie, żeby wykupić tą działkę, stanąć do przetargu.
Taki przetarg, jest tutaj pani kierownik Folkman?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; nie, jest w zastępstwie Pani Elżbieta Kapnik
ponieważ Pani Folkman ma wizytę.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Elżbieto, czy mogłaby Pani przypomnieć
radnym bo pytałem się o to na ostatniej sesji, kiedy był przetarg na tą działkę, na sprzedaż tej
działki?
Inspektor Elżbieta Kapnik; nie było przetargu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; na sesji kiedy podejmowaliśmy tą uchwałę Pani
Folkman powiedziała, że taki przetarg był w 2011 roku.
Inspektor Elżbieta Kapnik; na dzierżawę.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; ja pytałem się czy był przetarg na sprzedaż.
Inspektor Elżbieta Kapnik; nie mogę odpowiadać co powiedziała Pani
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; rozumiem, czyli Pani zdaniem nie było takiego
przetargu.
Inspektor Elżbieta Kapnik; sprzedażą zajmuje się Pani Folkman, dzierżawą Pani
Wawruszczak, które w dniu dzisiejszym niestety nie są obecne.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; ale nie mówimy o dzierżawie tylko o sprzedaży.
Inspektor Elżbieta Kapnik; jest działka wydzierżawiona a Pani Folkman udzieliła odpowiedzi
bo te sprawy prowadzi.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; w takim razie tym bardziej z ciekawością
proponuję wysłuchać ustaleń Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Przestrzennej, która w ostatnim czasie przez ostatnie dwa tygodnie pracowała tak naprawdę
nad czymś w rodzaju takiego raportu otwarcia. Chodzi o to, że z jednej strony mamy
informacje Pani Wójt rozpowszechniane zarówno przez „Kurier Gmin” czy w listach, które
Państwo dostają czy w listach, które otrzymują mieszkańcy, czy ktoś jakiś kurier gminy, tak
podejrzewam roznosi, po miejscowościach gminy Wińsko, a z drugiej strony mamy
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dokumenty, które uzyskaliśmy zarówno z Gminy Wińsko jak i ze Starostwa Powiatowego w
Wołowie, też jestem bardzo ciekaw do jakich ustaleń doszła ta komisja, dlatego proszę radną
Rafałko o przedstawienie tego sprawozdania tego raportu.
Radna Jolanta Rafałko odczytała sprawozdanie komisji.
Po odczytaniu złożyła sprawozdanie na ręce Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; to co w tym momencie usłyszeliśmy jest dla
mnie wiedzą porażającą. Tak naprawdę, nikt chyba z nas, ja na pewno, nie zdawałem sobie
sprawy z tylu szczegółów, które krążą wokół tej sprawy. Gratuluję całej komisji,
przedstawicielom i członkom tej komisji tego, że wykonaliście naprawdę tytaniczną pracę.
Przeanalizowaliście tyle dokumentów i rzeczywiście w tym momencie mamy argumenty do
rzeczowej dyskusji z kontrargumentami Pani Wójt, która w swoich wypowiedziach czy
informacjach przekazywanych do prasy, opiera się tak naprawdę na półprawdach, na
pomówieniach. Bardzo dziękuję Państwu, w dniu dzisiejszym to zostanie skserowane jeszcze
i Państwu dostarczone, też oczywiście skieruję ten raport do Pani Wójt żeby się
ustosunkowała do tych zapisów, które zostały mi przedstawione i do tych próśb jeszcze o
uzupełnienie pewnych informacji. Czy są jakieś pytania do radnej Rafałko w tej sprawie?
Pani Wójt, czy Pani chce się ustosunkować do tego?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; ja nie mam pytań, chciałam tylko się
ustosunkować, że tak jak powiedziałam kampania zarządzania strachem mieszkańców
poprzez intrygę, która jest tutaj knuta osiągnęła myślę zenit. Są to rzeczy po prostu, no byłyby
śmieszne gdyby nie straszne proszę Państwa. Są to stek bzdur i kłamstw, przepraszam, że
używam takich słów, obiecywałam sobie, że ich używać nie będę. Jedyne co mi być może się
w ferworze, bo zawsze w sprawie PEP-u byłam odpytywana bez zapowiedzi i nie
przygotowana powiedziałam użyłam dwa, trzy razy słowo, że Ministerstwo. Ministerstwo
ustala pewne normy a nie pracuje nad tym czy są one zachowane, więc tutaj to jest taka jedna
nieścisłość, która w cytowanych przeze mnie wypowiedziach się pojawiła.
Apeluję do Pana Orłowskiego, którego prosiłam, że jeżeli nie jest przygotowany
emocjonalnie i intelektualnie, do uczestnictwa w naszych sesjach, to żeby redakcja przysłała
kogoś innego. Pan na bieżąco napisał już na stronie Kuriera, że rozmawiamy o biogazowni a
to jest zupełnie inna instalacja i prostowanie tego po raz kolejny po prostu jest no żałosne.
Ja mogę tylko pogratulować i jakby przestałam się bać o te koszty Panie Mecenasie
kancelarii, która będzie musiała wspierać gminę w sporze zapewne z inwestorem, ponieważ
wśród radnych na pewno są specjaliści prawnicy, skoro są specjaliści w tak skomplikowanej
dziedzinie jak inwestycje i energetyka i że podczas jednego posiedzenia ta grupa radnych była
w stanie sformułować tak dobrze udające profesjonalizm pismo. Przypomnę, że Jolanta
Rafałko pracownik do prac lekkich, Józef Kaczmarek traktorzysta, Lech Pawłowski (…)
Daniel Moczydłowski...
na sali zapanował gwar, nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt trochę przesadziła Pani teraz w tej chwili jeżeli chodzi o
inteligentność. Inteligentności to Pani chyba ma, Pani ma bardzo dużo inteligentności. Nie
mogę słuchać takich rzeczy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; ja ani nikt z moich pracowników, ani cała załoga
razem nie byłaby w stanie sporządzić takiego dokumentu a Państwo byliście w stanie. Proszę
Państwa, jest to kolejna historia kiedy dostajecie od kogoś gotowca po to, żeby działać w
czyimś imieniu. Nie działacie w swoim imieniu, to nie jest wasz dokument. Na litość boską.
Nie działacie w imieniu mieszkańców gminy. To nie jest wasz dokument. Ja szanuję
demokrację, ja się śmieję ze swojego wykształcenia, że jestem głupim kaowcem jak w tym

12
filmie „Rejs” i nie jest przywarą to co powiedziałam, tylko proszę Państwa wszyscy gołym
okiem widzimy, że to nie jest wasz dokument, nie byliście w stanie tego przygotować. Nikt z
tu obecnych i nikt z pracowników urzędu, choć są zawodowo przygotowani do pracy nad
takimi dokumentami ale tego nie byliby w stanie. W związku z tym to jest moja ostatnia
wypowiedź na ten temat. Uważam również, że te odpowiednie organy o których radna
Rafałko wspomniała, które powinny zająć się tą sprawą, skoro Państwo te organy zapraszacie
to ja będę z takiego obowiązku zwolniona. Nie będę się więcej na ten temat wypowiadać,
ponieważ nie mam przygotowanego gotowca przez jakąś instytucję zewnętrzną, która
Państwu tego gotowca, którego cytujecie przygotowała. Na prawdę mówmy w swoim imieniu
dla dobra mieszkańców, nie mówmy w imieniu ludzi, których tutaj nie ma. Którzy teraz
oglądają transmisję i zacierają ręce czy mnie poniesie czy mnie nie poniesie, czy ubliżę czy
nie ubliżę. Nie, stwierdzam po prostu fakt. Załoga urzędu nie byłaby w stanie przygotować
tego pisma, Państwo je przygotowaliście, Państwo przedstawiacie je jako własne po, że tak
powiem jednym krótkim posiedzeniu, no szanujmy się troszkę
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; z tego co wiem tych posiedzeń było chyba trzy?
Dwa.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; szanujmy trochę nawzajem siebie, jeśli chodzi o tę
sprawę to niech już przyjdą te odpowiednie instytucje, ja chętnie z nimi porozmawiam ale na
Państwa pytania w tej chwili, czy na Państwa zarzuty no nie będę odpowiadać bo to jest jedna
wielka prowokacja, ma jeden wielki cel nie dopuścić do tego żeby ta kadencja się udała, żeby
dotrwała do końca, żeby gmina Wińsko rozwijała się zgodnie z kierunkiem który wybrali
wyborcy 30 listopada 2014 roku, zgodnie z moim programem wyborczym.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; dziękujemy bardzo Pani Wójt, naprawdę
wszyscy przyzwyczailiśmy się do często Pani bezczelnych zachowań i zwrotu do radnych ale
w dniu dzisiejszym uważam, że Pani naprawdę przesadziła mówiąc o wykształceniu i o tym,
że radni nie byliby w stanie przygotować takiego sprawozdania skoro właśnie zostało
odczytane i podpisane przez pięciu, przez wszystkich członków tej komisji. Wiedzę, że są
jeszcze pytania na sali, przypominam, że Pani publicznie zapraszała mieszkańców na
dzisiejszą, na dzisiejsze spotkanie między innymi po to, żeby chyba zadawali też pytania w tej
sprawie. Przypominam artykuł za gminne pieniądze wykupiony ten stek półprawd o których
mówiłem na stronie 11 zdaje się "Kuriera Gmin", listy dystrybuowane po całej gminie za
pieniądze gminne, gdzie w żaden sposób nie odnosi się Pani do faktów tylko znowu do
pewnego rodzaju stwierdzeń. Ja w dniu dzisiejszym zapytałem tutaj czy jest Pani kierownik
Folkman, nie ma jej ale a propos tych półprawd i niektórych stwierdzeń które tutaj padają,
przeczytam fragment protokołu, który został w dniu dzisiejszym przyjęty z poprzedniej sesji.
Zadałem pytanie Pani Wójt, czy w Pani kadencji wystawiała Pani tę działkę na sprzedaż?
Pani Wójt odpowiada; nie. W mojej kadencji ta działka nie była wystawiana na sprzedaż .
Przewodniczący Rady się pyta; a czy od roku 2011? Kierownik referatu Pani Folkman mówi;
tak, w 2011 była wystawiona do sprzedaży, nikt wtedy nie stanął do przetargu. Ja się dopytuję
czy był przetarg zaraz po tej uchwale wyrażającej zgodę na sprzedaż? Tak i nikt nie stanął do
przetargu. W dniu dzisiejszym słyszymy, że nigdy nie było przetargu, nie dostajemy
dokumentów na czas, dostaliśmy w środę dopiero dokumenty, jakieś porozumienie z 2011
roku, szereg decyzji które Pani wydawała, mówi Pani publicznie, że Pani była tylko stroną, że
to Starosta wydaje pozwolenie na budowę. Pani była nie tylko stroną ale z tego raportu który
zostawiła dzisiaj radna Rafałko wynika, że Pani aktywnie w tym uczestniczyła ale tylko po
jednej stronie, powiadając się po stronie inwestora i jak to zostało dzisiaj przytoczone jeszcze
od czasów gdy nie była Pani Wójtem, już wtedy zapoznawała się Pani z tą dokumentacją.
Więc jest to naprawdę bardzo wszystko wątpliwe.
Chwilowo salę obrad opuściła radny Ryszard Kisielewicz
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Pan Tadeusz Bazylewicz; jestem mieszkańcem gminy Wińsko a szczególnie Wińska. Jestem
pierwszy raz na takim spotkaniu i chcę jeszcze zaznaczyć taką rzecz, to co usłyszałem, te
wypowiedzi, to przeczytanie przez Panią Rafałko i odczuwam taką rzecz, że wiele tutaj
przypisujecie dla Pani Wójt ale to już nie chodzi o to, co jest nieprawdą, chodzi o taką mi
rzecz odnośnie tej budowy elektrowni, ja przepracowałem w swoim życiu kilkadziesiąt lat w
ochronie środowiska, jeździłem po całej Polsce, po elektrowniach, po fabrykach samochodów
i powiem tyle, badałem powietrze bo każdy zakład wypuszcza nieczystości itd. trujące
sprawy, ale dzisiaj nowy pobudowany zakład ma takie filtry, że to jest nie sposób żeby po
prostu dać w atmosferę coś niestosownego. Uważam zatem wniosek, że jest to prawidłowy
Pani Wójt pociągnęła, że odnośnie tej budowy, to jest dla nas coś. Jak się coś buduje to
znaczy, że gmina rośnie. Zobaczcie Polkowice była wioską kiedyś, Lubin to samo, co się tam
stało, wielki gigant jest, mamy życie, mamy pracę. A dla naszych wnuków chociaż ja już nie
mówię dla moich dzieci bo ja mam dzieci poustawiane, dla naszych wnuków chociaż to by
było kiedyś w przyszłości. A może to byśmy wykorzystali na jakiś inne po prostu potrzeby
gminy Wińska, sprawy grzewcze, ten smog co jest po prostu naszą trucizną, to jest po prostu
potrzebne Wińsku. Ja tu słyszę tylko kłótnia. Zróbcie coś dla Wińska.
Na salę obrad powrócił radny Ryszard Kisielewicz
Ten mój blok który mieszkam naprzeciw poczty, jak wchodzę do klatki to jak do patologii,
tak się czuję, szczerze mówię. Pomogła Pani Wójt mi osobiście założyć wspólnotę, bo różni
są ludzie i po prostu dlatego jestem wdzięczny Pani Wójt, że po prostu mamy tą wspólnotę,
budynek będzie remontowany i w tym roku najprawdopodobniej zacznie się, coś się dzieje i
dajcie tej Pani Wójt jeszcze coś wykonać bo ma jeszcze dwa lata kadencji. Zrobi coś to
dobrze, nie zrobi to pójdzie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; chciałem tylko przypomnieć, że ja tutaj nie
usłyszałem ze strony radnych ani razu, że są przeciwni tej inwestycji, tylko zwracają uwagę
na szereg błędów czy zaniechań. Chodzi przede wszystkim o to, że przy tego rodzaju
inwestycji tak jak Pan sam wspomniał, że jeździł Pan kontrolował Pan tego rodzaju
inwestycje całe życie, chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby wszelkie procedury były zachowane
i tylko i wyłącznie w dobrym celu dla dobra mieszkańców Wińska i całej gminy.
Radny Józef Kaczmarek; proszę Państwa, ja jestem radny poprzedniej kadencji, głosowałem
za tym że dać właśnie taką, uchwała intencyjna by iść w tym kierunku. Wygasło pozwolenie
w 2016 roku czy 15 roku środowiskowe na tą budowę. Nas radnych interesuje tylko
wyjaśnienie wątpliwości jakie są. Ja nie mogę zagłosować nad czym o czym nie wiem.
Dlaczego się nie odbywają konsultacje? Ja Panią Wójt prosiłem kilka razy, Pani Wójt jeżeli
ten przyszły inwestor naprawdę ma dobre zamiary on się obroni, proszę jego zaprosić,
przyjedzie, porozmawiamy te wszystkie wątpliwości wyjaśnimy. Dlaczego to nie zostało
zrobione, nie wiem. Pani tutaj obraziła komisję rolną, jestem rolnikiem, się tego nie wstydzę
że jestem rolnikiem. Pracowałem w kilku komisjach poprzedniej kadencji, nikt mnie nie
obraził, pracowaliśmy naprawdę intensywnie, niektóre były faktycznie wyroki tej komisji dla
wójta niekorzystne ale nikt nas tak nie obraził. Pani by było najlepiej, żebyśmy siedzieli
cicho, nie wyciągali żadnych wniosków a Pani by swoje robiła. Dobrze, dobrze Pani to robi,
proszę Pana ale ja chcę mieć tą wiedzę, ja chcę mieć tą elementarną wiedzę, Pan tu się
wypowiada a ja nad tym głosuję, jeżeli to faktycznie jest zgodnie z tym planem
przestrzennym, to ja biorę za to odpowiedzialność. Jeżeli faktycznie Rada Gminy z 2000 roku
uchwaliła ten plan przestrzenny, który na tej działce nie może być tej bioelektrowni, to jak ja
mam głosować za tym, niech Pan powie? Ja to śledziłem, Pani mówi, że ja nie
przygotowałem się, Pani Wójt ja mam taką wiedzę jak Pani, ja tu przygotowałem się cztery
lata, wszystko śledziliśmy, było mówione cały czas w poprzedniej kadencji zrąbki, słoma,
teraz dochodzi żużel. Żużel z czym się kojarzy? Z węglem. Proszę Pana to już wiadomo, że
się zmieniły warunki zabudowy, tak czy nie? Ja Panu teraz powiem, w tej Radzie jak to się
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mówi Pani wszystkich obraziła, nawet którzy przychylni są Pani w ostatnim głosowaniu
radni. Są radni którzy faktycznie zobaczyli, że są jakieś niejasności które trzeba wyjaśnić, to
nie są jakieś broń Boże oszczerstwa pod kierunkiem Pani Wójt, Starosty. My prosimy tylko o
wyjaśnienie. Czy ktoś z nas wiedział radnych, że są nowe decyzje?
Pan Tadeusz Bazylewicz; zobaczyłem, że są problemy.
Radny Józef Kaczmarek; ja jestem trzecią kadencję radnym, głosowałem zawsze dla dobra tej
gminy i będę też głosował teraz ale po wyjaśnieniach, jeżeli ja tych wyjaśnień nie będę miał,
Pana przemówienia tu nie pomogą, nie zagłosuję. Do tego właśnie powstała ta komisja, która
nad tym pracowała żeby te wszystkie wątpliwości, te wszystkie wyjaśnienia wyjaśnić. Proszę
Pana nic nie wiedzieliśmy, na zapytanie Pani Wójt w 2015 roku czy coś się dzieje nowego w
tej sprawie, nic. Nic. W poprzedniej kadencji o wszystkim byliśmy informowani. Teraz
następna sprawa ten komin. Tu jest wszystko napisane w tych pozwoleniach, jeżeli on
faktycznie ten komin, który ma 50m, jeżeli on naprawdę będzie miał zakaz pozwolenia na
takiej wysokości takiego komina, Pan się pod tym podpisze?
Pan Tadeusz Bazylewicz; powiem Panu otwarcie ja się podpiszę bo ja na dzień dzisiejszy
znam zasadę nowo powstałego zakładu, puszczanie nieczystości.
Radny Józef Kaczmarek; proszę Pana, czy mieszkańcy okolicznych miejscowości którzy
mieszkają 400-500m będą mieli czarno na białym powód do zaskarżenia tego i my zapłacimy
wtenczas, zapłaci gmina. Ja naprawdę nie jestem tu jakimś wyrokiem, nie jestem
prokuratorem, ja chcę tylko wyjaśnień, jeżeli te wyjaśnienia dostaniemy które w protokole są
te wszystkie zawarliśmy pytania, jak najbardziej. Pani Wójt proszę mnie nie obrażać, na mnie
głosowali mieszkańcy trzeci raz i naprawdę.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt, to co Pani użyła te słowa to jest karygodne, bo ja
czytając, pierwszy raz to słyszę, czytając ten raport to czułem się jakbym słyszał raport
Białorusi, Białoruś to była super jeszcze. To jest prywatne Pani ranczo, tak Pani to zrobiła.
Myśmy zawsze przez te kadencje, zawsze było tak żeśmy wszystko decydowali, nawet gdy
było to nam wygodne czy niewygodne, wszystko było nam dawane czy się komuś podobało
czy nie, ale używając takich słów, że robol nie ma prawa się odzywać bo jest pracownikiem,
tak to wyglądało, jeżeli to jest pracownik fizyczny to nie ma prawa się odezwać, rolnik tym
bardziej. Też jestem rolnikiem, też się czułem obrażony bo wie Pani ja wiem, że Pani jest
wykształcona w tym żeby pisać fajne felietony. Pytają mnie ludzie co to za ogłoszenie w
Kurierze, tam pisze o jakiś listach nie listach, ja skąd mam wiedzieć, pytajcie Panią Wójt, ale
to nie o to chodzi. A teraz do Pana, Pan mówi, że wszystko będzie super, ale ja nie mam tej
pewności, w pewnym czasie to było w poprzedniej kadencji pytaliśmy, też byłem za tym żeby
to powstało, oczywiście intencyjnie ale były takie wątpliwości, że trzeba było zmienić ruszty,
bo ponoć piece były stare, ja się na tym absolutnie nie znam, ja mogę Panu powiedzieć jak się
orze. Okazało się, że były stare piece jakieś tam rusztowe, nie wiem, miały być zmienione.
Czy ktoś nam dał wiadomość jakąś cokolwiek? Nic. Powiem Panu tak, do dzisiaj nie wiemy
nic. Rozumie Pan to? Jak można podjąć decyzję pytam się Pana.
Pan Tadeusz Bazylewicz; to jest błąd.
Radny Stanisław Tolisz; Kogo jest błąd pytam się Pana? Mój? To nie jest pierwszy raz.
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; nie odmawiam nigdy głosu nikomu kto bez
względu na wykształcenie zwłaszcza jeśli jest radnym, sama jestem córką sprzątaczki i
spawacz, mój dziadek był analfabetą umiał się tylko podpisać. Sama byłam w życiu
pokojówką i zmywałam gary we włoskiej knajpie, chodzi mi o to, że Państwo nie
stworzyliście dokumentu. Podpisaliście się pod czymś, co zostało wam przygotowane i nie
wiem czy zostało przygotowane przez osoby życzliwe gminie Wińsko, czy przez osoby, które
są gminie Wińsko nieżyczliwe czy też reprezentują inną gminę, inny powiat, który marzy o
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tym, żeby inwestycja była u nich. W tym momencie pozwolenie na budowę jak powiedział
przedwczoraj Pan Starosta, jeśli wszystko jest w porządku to musiałem je wydać, więc
wszystko było w porządku zdaniem Pana Starosty. W tym momencie jeśli startuje do aukcji
energetycznej kilka podobnych inwestycji w Polsce wiadomo, że wszystkie środków na
budowę nie dostaną, więc jeżeli nasza przywiązana do naszej działki ta inwestycja będzie
realizowana to jakaś inna nie będzie, być może Państwu podłożył ten dokument ktoś kto
lobbuje budowę takiej instalacji w innej gminie. Jedno jest pewne, Państwo nie mogliście
stworzyć sami tego dokumentu. Dlatego boję się, kto steruje losami gminy Wińsko. Bo na
pewno nie jej radni, ze względu na to, że ze względu na swoje zawody, na swoje
doświadczenie życiowe i na swoje wykształcenie nie byli w stanie stworzyć tego raportu i
tylko to powiedziałam, jak mawia radna Górska tylko tyle i aż tyle, ale na pewno nie więcej.
Jeśli chodzi o pytania do mnie dotyczące inwestycji bioelektrownia w trakcie mojej kadencji
padały zazwyczaj znienacka i zazwyczaj z ust Pani Anny Górskiej, a co z tą działka tam koło
oczyszczalni wie Pani jak się jedzie na Boraszyce, i jeżeli chodzi o pytanie co z tą działką
zawsze odpowiadałam prawdę, trwa dzierżawa, dzierżawa z której mamy rocznie 260.000zł
za 7,5 ha. Kto z rolników od nas dzierżawi tu obecnych ziemię ile za hektar płacicie rocznie?
Pani Szurlejowa, do tej pory ile było bo teraz podwyżka w tym roku za hektar? Pamięta Pani?
Sołtys sołectwa Boraszyce Małe Pani Halina Szurlej; no nie tak dużo.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; no nie tak dużo, ale za 7ha to ile Pani płaci, tam
od zalewu Pani dzierżawi?
Sołtys sołectwa Boraszyce Małe Pani Halina Szurlej; tak gdzieś było 800zł.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; 800zł, za taki sam kawałek dostawaliśmy 260.000
rocznie dlatego, że procedury aukcji energetycznych w Polsce, procedury zmian w ustawie o
OZE czyli odnawialnych źródłach energii, czyli ekologicznych źródłach energii to wszystko
się przeciągało i stąd dzierżawa trwała coraz dłużej a myśmy z niej czerpali coraz więcej.
Teraz ta dzierżawa to jest 260.000 rocznie i na pytanie co z tą działką, pytano o działkę,
mówiłam prawdę, trwa dzierżawa.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; mam tutaj ostatnią umowę dzierżawy w której
kwota czynsz dzierżawny akurat za ostatnią umowę, która jest tutaj przedstawiona przez
Panią to jest 141.500zł.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; za ile miesięcy Panie Przewodniczący?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; umowa jest podpisana 9 września
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; na czas?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; od 1 października do 31 marca, więc nie mamy
tu mowy o całym roku.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; październik, listopad, grudzień, styczeń, luty,
marzec to jest za ile? Za rok to jest? Sześć miesięcy to jest rok?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; ja mówię o ostatniej umowie, która jest
podpisana.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; ostatnia umowa to jest sześć miesięcy a 260.000
to jest rok.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; a dwa lata to jest jeszcze kolejna równowartość,
mówimy o ostatniej umowie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; ja mówię o rocznej a pół roku to nie rok.
Radna Anna Górska; proszę Państwa, nie wiem dlaczego ta cała dyskusja jest skierowana i
ukierunkowana na to, że my chcemy coś czegoś złego. Przecież cały czas zabierając głos
mówię o tym, że chcemy transparentności, jawności, bo jako radna podnosząc rękę do góry
czy na dół muszę wiedzieć za czym i nikt z radnych nie przekreśla proszę Pana żadnych
inwestycji, ale Pan chce dla swoich dzieci, wnuków gdzieś tam ustawionych czystego
powietrza, one mają, ale tu pozostają wnuki, młodzież i dzieci, które nie chce żeby mówili
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potem, że ta Rada, ci radni zrobili nam taki fiołkowy klimat albo śmierdzący klimat i proszę
Pana, każdy z nas ma ku temu prawo tylko z tym, że Pan się pod niczym tu nie podpisuje.
Radni podpisują się i poza tym proszę Państwa takie nastawianie ludzi do niczego nie
doprowadza i na radnych, skończył się ten czas, że Pani była uchwałodawcza i wykonawcza.
W tej chwili uchwałodawczym są radni a Pani wykonawcza i proszę pochylić się nad tym co
o czym radni mówią i co sugerują. Wspólne zrozumienie i nie konflikt ale rozmowa, dialog
do czegoś doprowadza. Pani nie chce słuchać, Pani obraża, Pani obraża radnych którzy w tej
komisji akurat nie jestem, pochylili się nad tym, wykonali bardzo ciężką pracę. Pani nie jest
tutaj żadnym rektorem jakiegoś tam i badać czy oni są zdolni czy nie do tego. Czas
analfabetyzmu minął Pani Wójt i dzisiaj nie ma już żeby ze szkicu węglem Sienkiewicza, że
podpisze to co mu podniosą. Dzisiaj ludzie światli podpisują to co podpisują i dzisiaj podpisać
komisja środowiska musi się pod tym, czego będzie pewna. Dlatego też Panie
Przewodniczący, ponieważ są takie i inne uwagi, proszę skierować to do zewnętrznej firmy,
która się tym zajmie, żeby nie było, że myśmy wstrzymali czy nie wstrzymali, że zanalizuje
to, przeanalizuje i pewne uwagi albo będą zaakceptowane albo nie. Powtarzam, ludzie się tu
wybudowali, ludzie muszą wiedzieć. Gdzie te konsultacje społeczne pytam się? Konsultacja
społeczna to była z jednym tylko rolnikiem? Nie było konsultacji społecznych, to co ludzie
mają płacić podatki i mają tylko na tej zasadzie? I wysokie podatki, najwyższe z okolicy
maksymalne a możemy mniejsze dać, pytają mnie ja nie wiem, dlatego pytam na zewnątrz i
jest to bardzo, bardzo sprawa która musi być wyjaśniona i te wszystkie. Nikt nie jest ja mówię
w swoim imieniu i radnych też za, przeciwny inwestycji ale chcemy dokumentów, chcem y
wiedzy na ten temat a lekceważenie inwestora i Pani Wójt, że była sesja, Pani Wójt poszła nie
przyszła na spotkanie z mieszkańcami i z radnymi to jest wielkie lekceważenie społeczeństwa
i mieszkańców. Bo jeżeli nie było inwestora należało przyjść i powiedzieć, proszę Państwa
nie ma inwestora, będzie wtedy i wtedy, a tu przyszło 80 osób na spotkanie nie ma włodarza
gminy, nie ma Pani i co tu jest do ukrycia? Proszę Państw jeżeli tu nie ma nic do ukrycia to
należy mówić ale jeżeli się robi z tego tajemnicę to piąty, dziesiąty mówi no coś nie tak, jeżeli
się to ukrywa.
Radna Jolanta Rafałko; ja tylko wypowiem się w jednej kwestii do Pani Wójt, Pani Wójt to
Pani stek bzdur i kłamstw w stosunku do naszej komisji jest dla nas bardzo poniżający i
obrażający, musi się Pani na prawdę zastanowić co Pani mówi, bo poniżanie ludzi i jakby
wchodzenie w życie prywatne, to nie są Pani kompetencje. (…) nie Pani powinna nas oceniać,
my mamy swoich wyborców i oni niech nas oceniają a nie Pani, Pani Wójt.
Pani Janina Orniacka; szanowny Panie Przewodniczący, szanowni radni, Pani Wójt i
pracownicy i państwo sołtysi, reprezentuję mieszkańców, reprezentuję stowarzyszenie
"Zielona Gmina Wińsko". My jako stowarzyszenie chcemy zadbać o to, żeby prawo
miejscowe nie było łamane i my to prawo poznaliśmy. My nie mówimy jako stowarzyszenie,
że nie chcemy, że bojkotujemy, że nie chcemy rozwoju dla tej gminy, że chcemy żebyśmy
byli zapyziali i mieszkali za krzakami Pani Wójt. My chcemy, żebyśmy się rozwijali, żeby
nasze wnuki rzeczywiście miały tak jak Pan tu powiedział przede mną, jakieś szanse rozwoju,
ale wszystko to opierajmy na prawdzie. Powiem, że stowarzyszenie włączyło się aktywnie do
całej sprawy związanej z tym, że ma powstać bioelektrownia i nie jesteśmy przeciwni
powstawaniu takich obiektów, one istnieją w świecie i one nie szkodzą, jesteśmy tylko
ciekawi czy ta inwestycja jest dobrze zlokalizowana i czy ta inwestycja jest taką inwestycją,
że nie będzie szkodzić. Dlatego też włączyliśmy się i chcemy prosić tego inwestora o dialog.
Będziemy prosić żeby przyjechał do mieszkańców i żeby przedstawił całą prawdę o tym, jaka
to ma być bioeoektrownia, jeżeli będziemy mieli taką pełną wiedzę, że ona jest bezpieczna
tak jak tutaj mój przedmówca mówił, że on całe życie sprawdzał te wszystkie opary i
rzeczywiście to jest wszystko bardzo bezpieczne, to przecież nie jesteśmy przeciwni
rozwojowi, jako mieszkańcy i pewnie Państwo radni też nie będą się sprzeciwiać jeżeli to
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będzie dobre i korzystne. Jeżeli to jest zgodne z naszym miejscowym planem. Dowiedziałam
się, że to my mieszkańcy decydujemy jakie będzie prawo tutaj i mieszkańcy wybierając
radnych którzy mieli swoją kadencję w 2000 roku, którzy ustalili, uchwalili plan
zagospodarowania przestrzennego dla tej działki na której ma być posadowiona ta
bioelektrownia, ściśle określili jaki tam ma być obiekt. Z tego co Pani tutaj przeczytała i
przeanalizowaliście Państwo, to są tam jakieś nieścisłości i w tej sprawie trzeba się pochylić,
albo dostosować plan do tego i posadowić tą elektrownię bo ona jest bezpieczna i rozwojowa
dla gminy, albo ją zlokalizować gdzie indziej, bo jest bezpieczna i nie zmieniamy planu i ona
jest i wszystko jest w porządku. Jestem umówiona z Panem Starostą, jako stowarzyszenie,
rozmawialiśmy przedwczoraj, sporządziliśmy notatkę, Pan Starosta jest gotów jeszcze raz
przepatrzeć całą procedurę w wyniku której wydał już dwa pozwolenia, pozwolenie na
budowę i pozwolenie wodnoprawne. Jeżeli rzeczywiście nie ma tam żadnego błędu ludzkiego
i te pozwolenia mają moc prawną to one będą utrzymane i też to trzeba wziąć pod uwagę. Na
dzisiaj pojawiło się szereg wątpliwości sam Pan Starosta też uważa, że mogły się pojawić
błędy ludzkie, można było przeoczyć jakieś daty, daty mówiące o pewnych ważności przede
wszystkim tej opinii środowiskowej. I to jest przedmiotem teraz procedowania. Pani Wójt, nie
oceniajmy ludzi i tego co sobą reprezentują, tylko oceniajmy to co mówią i szanujmy przede
wszystkim my mieszkańcy oczekujemy poszanowania nas i prawa i niczego więcej.
Stowarzyszenie "Zielona Gmina Wińsko" tym się właśnie zajmuje w tej chwili. Będę chętna
zorganizować spotkanie wszystkich mieszkańców i na pewno nie będziemy nikogo na nim
napuszczać, nie będziemy nikogo obrażać, będziemy chcieli żeby był właśnie inwestor i
żebyśmy spokojnie odpowiedzieli na wszystkie pytania i na pytania zwolenników i na pytania
tych, którzy mają wątpliwości. Po prostu zróbmy tak, żeby było jak najlepiej, z należytą
starannością a nie z należytą starannością zatykajmy sobie usta.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; mogę powiedzieć tylko, że inwestor nie może się
doczekać zaproszenia ze strony Pana Przewodniczącego, który to Pan Przewodniczący nie
zaprosił inwestora
Radna Jolanta Rafałko; a skąd Pani Wójt wie? Bo Pani nie prowadzi dialogu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; skąd Pani to wie? Czyli inwestor rozmawia z
Panią a ze mną nie jeżeli ja ostatnio rozmawiałem z inwestorem w rozmowie telefonicznej,
tak.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; ja jestem Wójtem a Pan jest Przewodniczącym
Rady
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani jest dziennikarką i dlatego Pani to wie z
jakiś innych źródeł.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; do Pana należy zaproszenie inwestora, który
doczekać się nie może. A jeśli chodzi o Pana, Panie Józefie, to jedyne co Pan do mnie
powiedział w sprawie bioelektrowni przez dwa lata wspólnej pracy w tej Radzie, w tej
kadencji to niech się Pani o Tolisza nie martwi w sprawie elektrowni biorę go na siebie.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, wie Pani co, powiem Pani w ten sposób, jeżeli ta
bioelektrownia była pod tym, tak samo była zaprojektowana, było przekazywane jak Pan
Mirytiuk, tak było wszyscy radni by zagłosowali za tym ale Pani wprowadziła właśnie taki
element gry, nie mówienie nam
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; nie pytaliście, na wszystkie materiały gdzie była
prośba o udzielenie informacji wszystkie zostały udzielane, jeśli było więcej to szło na stronę
internetową.
Radny Józef Kaczmarek; tak, wszyscy radni w poprzedniej kadencji byli za tą bioelektrownią,
zielone światło.
Radna Anna Górska; to była inna bioelektrownia.
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Radny Józef Kaczmarek; właśnie ale z pełną informacją. Za Wójta Mirytiuka, który mówi
Pani, że on był nieudacznik, że on tam mało co zrobił, tak? Mieliśmy informację pełną, jak
została Pani Wójtem nie mamy żadnej informacji, żadnej informacji nie mamy i dlatego wie
Pani co
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; na www wszystko wisi, Pan Przewodniczący
jeszcze nie był Przewodniczącym, radnym co chciał dostawał i dawałam na www żeby inni
mogli, proszę wejść na winsko.pl Pan to wszystko tam znajdzie, co pytał Pan Gołąb to
zamieszczałam od razu na www
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt ja tylko chcę informacji na temat tej bioelektrowni wtedy
za tym zagłosuję.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; trzeba się było o nią zwrócić.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; tak jak powiedziałem, raport zostanie jeszcze
Państwu dostarczony w formie pisemnej, zostanie wysłany zarówno do Pana Starosty żeby się
ustosunkował do tych uwag, które są tam zawarte, oraz oczywiście do Pani Wójt.
Ad. 5
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Sołtys sołectwa Głębowice Józef Kaczmarek; Pani Wójt, pół roku temu została podjęta
uchwała w sprawie przyjęcia oczyszczalni ścieków w Głębowicach i Krzelowie, na jakim
etapie teraz trwają te prace?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; chyba więcej nawet niż pół roku temu, dwóch
radnych najbardziej zainteresowanych przejęciem tych oczyszczalni czyli radny Głębowic i
radny Krzelowa zaangażowało się w tę sprawę, tyle że radny Krzelowa zaangażował się na
prawdę i był zdecydowany być pełnomocnikiem właściciela, żeby w sytuacji kiedy właściciel
jest znikający za granicą i trudno go złapać, za jego zgodą notarialnie stał się jego
pełnomocnikiem w celu przejęcia. Wówczas to ówczesny sołtys, teraz były sołtys Głębowic
oskarżył i radnego Lecha i mnie o korupcję, o kryminogenność naszych kontaktów z
właścicielem tych oczyszczalni. W związku z tym powiedziałam żeby radny z Krzelowa ze
względu na sołtysa Głębowic i te oskarżenia nie nadstawiał głowy i żebyśmy poczekali aż
tenże człowiek sam pojawi się żeby te oczyszczalnie nam przekazać. Do tego jednak nie
doszło tak że Pana mieszkaniec, Pana poprzednik na stanowisku sołtysa doprowadził do tej
sytuacji. Obecnie znowu dla dobra gminy uważam, zadłużenie tego właściciela wobec gminy
rośnie, jest postępowanie w urzędzie skarbowym, postępowanie komornicze, które powinno
doprowadzić do przejęcia od właściciela który zniknął i nie reaguje pod żadnym adresem,
żeby te oczyszczalnie przejąć. W związku z tym, żeby je przejąć musimy mieć właściciela,
zadłużenie te wszystkie warunki. Mogło się to stać wiele miesięcy temu, nie stało się dlatego,
że między innymi w "Kurierze Gmin" na stronie internetowej pokazywane były filmy
oskarżające mnie i Lecha Pawłowskiego o korupcję. Powiedziałam wtedy do Pana radnego
Pawłowskiego, że jeżeli chce Pan ryzykować swoje dobre imię, potencjalne sprawy sądowe
dla swojego okręgu wyborczego, dla swoich bloków w Krzelowie, proszę bardzo ale za
Głębowice które usiłują Pana zniszczyć niech Pan głowy nie nadstawia. Sprawa jest na takim
etapie, że jest w tej chwili postępowanie komornicze w urzędzie skarbowym.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, jeszcze do tej sprawy, do mnie też
przyjeżdżali na dyżur przewodniczącego mieszkańcy właśnie z Głębowic, ze wspólnoty
mieszkaniowej z takim pytaniem, ponieważ oni jako mieszkańcy mają problem z
załatwianiem odpowiedniego wozu raz na trzy, cztery miesiące WUKO które miałoby
przyjechać i w jakiś sposób wstępny to przeczyszczać. Czy gmina może się w to
zaangażować, wynajmować ten samochód?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; nie mają takiego problemu, nasze WUKO jest na
to za małe ale pośredniczymy, komunalka dawno temu skontaktowała państwa z nie wiem,
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Prusicami jakimś innym zakładem, który ma odpowiednie duże WUKO. To co się daje robić
naszym wozem to robimy, za to oczywiście trzeba zapłacić tak jak każdy mieszkaniec, który
woła do swojego szamba przydomowego komunalkę, musi za to zapłacić, tak samo oni muszą
płacić za to. W momencie kiedy potrzebne było bardziej specjalistyczne, chyba do
przepychania czegoś tam, nie jestem inżynierem, wiem, że kierownik Bartek kontaktował te
Panie, bo wiem o których Paniach mowa bo u mnie też były ale załatwiły sprawę skutecznie.
Chciały oczywiście się dowiedzieć czy da się to zrobić taniej, ale wyceny już są poza mną,
tak że gmina się nie musi wcale angażować, bo gmina jest w tę sprawę zaangażowana a ja
jestem w tę sprawę zaangażowana od kampanii wyborczej.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; właśnie te Panie zwróciły się do mnie z tą
prośbą, że nie mają odpowiedniej pomocy ze strony gminy i oni jako wspólnota mają problem
ze sprowadzeniem samochodu
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; gmina nie ma takiego samochodu i nie kupi
takiego samochodu za wiele set tysięcy złotych dla tych Pań, ale gmina przekazała sprawę dla
komunalki, która kontaktowała te Panie z którąś z gmin z tamtej strony od Krzelowa, nie
pamiętam w tej chwili.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; każda z tych gmin odpowiedziała, czy
właściciele tych samochodów, że nie wyjeżdżają poza teren swojej gminy. Koniec końców
skończyło się na tym, że musieli brać samochód WUKO z Wrocławia i Panie wskazują,
dlatego prosiłbym żeby Pani poprosiła jeszcze raz kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej, żeby pomógł rzeczywiście tym Paniom w kontakcie z tymi firmami
zewnętrznymi, które gdy może usłyszą, że to jest rzeczywiście przy współpracy gminy,
inaczej zareagują.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; jeżeli jest taka odpowiedź tamtych gmin, że nie
wolno im wyjeżdżać poza teren własnej gminy, to należy wnieść uchwałę o zakupie
odpowiedniego wozu dla gminy Wińsko, dla naszego zakładu. Nie widzę innej możliwości.
Chyba, że Państwo widzicie inną możliwość, to proszę o podpowiedź.
Sołtys sołectwa Głębowice Józef Kaczmarek; następne pytanie Pani Wójt, ta droga
Głębowice – Brzózka była taka strategiczna, że w tym roku miała być, trudno wypadła, Pani
mówiła, że za długi odcinek, nie można zrobić, ale teraz mi chodzi o równiarkę.
Rozmawiałem z Panią w marcu, jeżeli przed wyjazdem rolników na tą drogę trzeba dać
równiarkę, kiedy ta równiarka przejedzie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; od przedwczoraj wiemy, że nie będzie robienia tej
drogi. Od przedwczoraj to wiemy, przedwczoraj także Starosta zdeklarował robienie drogi
wewnątrz jak dołożymy się udziałem własnym. Zrobiłam wyliczenie, że za 166.000, 150
idzie, zostaje 16, przesuniemy z innych środków czy bieżących te brakujące środki żeby tę
drogę wyrównać. Od przedwczoraj kiedy jeszcze nie ma oficjalnego dokumentu, nie dotarł z
FOGR-u ,że ona nie jest robiona trudno jest przesuwać te 16.000 bez umówienia się na piśmie
ze Starostą, że 150 tam a zostaje nam 16 no chyba, że zrobimy z bieżących ale później
przesuniemy na bieżące te końcówki, które powstaną ale w środę informacja, w środę komisja
a dziś jest sesja. Mógł Pan już w środę wnieść taki projekt ale sam Pan czuł jako radny
wieloletni, że w tym tempie się nie proceduje, jeżeli jest informacja i to informacja, która
jeszcze nie przyszła w kopercie, tak tylko została przekazana telefonicznie i emeilowo i
informacja od Starosty przekazana ustnie, ode mnie ustnie, nalegałam jeszcze wychodząc z
Panem Starostą żeby jak najszybciej podpisali porozumienie w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; rozumiem, że pytanie Pana Kaczmarka było
trochę inne.
Sołtys sołectwa Głębowice Józef Kaczmarek; rozumiem, ale co mam odpowiedzieć rolnikom,
którzy niszczą sprzęt, którzy w poprzednich kadencjach dwa razy ta równiarka szła.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; najlepiej prawdę, że Pan dzisiaj powiedział o tym.
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Sołtys sołectwa Głębowice Józef Kaczmarek; mówiłem to Pani w październiku.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; i ja w październiku chciałam równać, Pan
powiedział że za późno a teraz jest za wcześnie.
Sołtys sołectwa Głębowice Józef Kaczmarek; dostaliśmy, dzisiaj byłem na końcówce
spotkania z sołtysami, chodzi o Pani zarządzenie w sprawie świetlic, opłaty za świetlice.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; Głębowice nie podlegają mojemu zarządzeniu
tylko zarządzeniu Pani dyrektor.
Sołtys sołectwa Głębowice Józef Kaczmarek; ja wiem tylko tak się rzuca w oczy to, że
mieszkańcy Głebowic byli zaangażowani w remont świetlicy, wszyscy, budowali to w czynie
społecznym, wszystkie fundusze sołeckie jakie mieliśmy nie tylko, jakieś inne środki
zewnętrzne wkładaliśmy w tą świetlicę a teraz są troszkę oburzeni, dlaczego mają płacić
skoro gmina przez dwa lata za Pani kadencji nie dała złotówki na świetlicę? Proponowałem w
pierwszym roku naszej współpracy, dokładamy 10.000 z funduszu sołeckiego, gmina projekt
napisze zrobimy elewację, było tak mówione Pani powiedziała, że Pani jest Wójtem przez te
lata nie będzie robione żadne świetlice. Przez te dwa lata ile Pani świetlic wyremontowała?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; na początku kadencji powiedziałam, że nie
będziemy za pieniądze podatników remontować świetlic, poczekamy na projekty. W tej
chwili kiedy w czerwcu ma być ogłoszony regulamin na bardzo duże pieniądze dotyczący
świetlic wiejskich. Ta sama historia panie radny jak z tą elewacją urzędu gminy, można było
w 2015 zrobić tylko elewację za 120.000 a można w tym roku za 84.000 zrobić ocieplenie,
elewację, fotowoltaikę, wymianę instalacji, naprawę dachu, ocieplenie strychu, pełną izolację,
dlatego, że wyczekaliśmy do momentu, kiedy takie środki będą dostępne. Środki na świetlice
się przesuwały jak wszystkie inne środki bo, że tak powiem procedury trwają, nie będę tego
oceniać i w tej chwili mam potwierdzoną informację, że dostaliśmy na termo urzędu a w
czerwcu mam nadzieję, że to się już nie przesunie, będzie ogłoszony regulamin na świetlice.
W związku z tym, ile Pani wyremontowała świetlic? Z pieniędzy podatników całej gminy nie
remontowaliśmy świetlic, czekamy na rozdanie pieniędzy zewnętrznych, żeby swoimi
środkami, zabezpieczonymi w budżecie oraz środkami wolnymi, które mamy do dyspozycji
dzięki takiemu traktowaniu budżetu, przypominam wypracowaliśmy 1.700.000 przez dwa
lata wolnych środków, żeby było się z czego dołożyć do projektu a nie wydawać pieniędzy
podatników w całości w 100% na świetlice. Dodam tylko, że fundusz sołecki to też są
pieniądze podatników, częściowo zwracane przez państwo polskie, przez wojewodę. Pan się
spóźnił na zebranie sołtysów, ja z sołtysami sobie wyjaśniłam, że jest cały katalog
darmowych użyczeń świetlic, cały katalog zwolnień, zniżek i że cały czas jakby uderz w stół
nożyce się odezwą, w momencie kiedy pojawia się problem ludzie przychodzą, rozmawiamy i
dochodzi do pewnych zmian co do mieszkańców, że są to inne stawki, inne dla
niemieszkańców danego sołectwa, czasami jak w przypadku styp dla mieszkańca jest za
darmo dla niemieszkańca jest minimalna kwota itd. Akurat większość świetlic była
budowana, remontowana, wspierana pracą mieszkańców i tu Głębowice nie są żadnym
wyjątkiem. Głębowice są częścią Gminnego Ośrodka Kultury i zarządzenie moje nie dotyczy
Głębowic, tylko zarządzenie dyrektora ośrodka kultury. Te opłaty pojawiły się także w
związku z tym, że mamy w budżecie rocznym zabezpieczone środki z dochodów ze świetlic,
ale także dlatego, że szykuje się konkurencja, która będzie miała jakąś salę bankietową itd.
i ja nie chciałabym żeby zaczęło się donoszenie, że świetlice za darmo użyczane są z
automatu tańsze dla klienta, który chce zrobić na przykład wesele, niż sala bankietowa, która
płaci podatki, zusy itd. W związku z tym, żeby nasi sołtysi i nasze społeczności sołeckie nie
były wyniszczane w ten sposób a to się szykuje, ustaliłam regulamin, który chroni
bezpieczeństwo właśnie tego, że za to się pobiera określone opłaty, a przy okazji osoby które
przygotowują przyjęcia itd. stowarzyszenia, koła, ktokolwiek zarabia właśnie w ten sposób a
nie, że wszystko tu jest za darmo, a my płacimy podatki, a świetlica wiejska nie płaci
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podatków i to jest zaburzenie naturalnej konkurencji itd. To jest także nasza reakcja, moja
reakcja na taką sytuację i myślę, że wszyscy Państwo sołtysi, którzy mieli czas żeby się
spotkać przed sesją to zrozumieli. W każdym razie ze zrozumieniem jakby zamykaliśmy ten
temat, zwłaszcza że dotyczy naprawdę kilku świetlic, bo niestety reszta jest na tej liście na
którą, mam nadzieję w czerwcu będziemy wiedzieli w jaki sposób pozyskać środki, na razie
przygotowujemy dokumenty co jest i mozolne i pracochłonne i również kosztuje, żeby nie
znając regulaminu, jako tako się przygotować na jakiś tam krótki okres w którym te nabory
będą trwały, żeby nie wydawać pieniędzy na dokumenty, które się nie przydadzą no ale
regulaminu jeszcze nie ma.
Sołtys sołectwa Głębowice Józef Kaczmarek; miałem pytanie ale Pani już mnie
poinformowała, że moja świetlica jest pod zarządzeniem GOK, to do Pani dyrektor muszę iść
teraz. Przecieka dach a fundusz sołecki na dach nie wystarczy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; w kwestii świetlic, na ostatniej sesji padło
pytanie Pani sołtys Wioletty z Grzeszyna, dotyczące sprzedaży tamtej świetlicy murowanej i
tego, kiedy Pani Wójt wywiąże się ze zobowiązania, że powstanie tam świetlica czy
jakikolwiek inny obiekt na tym terenie, przeczytam odpowiedź; świetlica w Grzeszynie
została sprzedana zgodnie z wolą mieszkańców po prawidłowo przeprowadzonej procedurze.
Stanowiła współudział nieruchomości z właścicielem prywatnym i była w bardzo złym stanie
technicznym. Sprzedaż zniosła ten współudział. Żadne środki na żadną świetlicę (poza
funduszem sołeckim) nie zostały w tym roku (ani w ubiegłym) wydatkowane. Jest to zgodne z
obecną polityką gminy. Najpierw mieszkania i przestrzeń publiczna, obiekty, z których
korzysta najwięcej osób, potem świetlice wiejskie, wyłącznie z dofinansowaniem. Nabory na
dofinansowanie świetlic wiejskich rozpoczną się (jak zapowiada Urząd Marszałkowski i
Lokalna Grupa Działania) w czerwcu tego roku, regulamin nie został ogłoszony. Mamy
potrzebę co najmniej trzech nowych świetlic w lekkiej technologii oraz remontów większości
pozostałych.
Sołtys sołectwa Buszkowiec Małe Stanisława Masłowska; ja chciałam zapytać odnośnie
naszej świetlicy, już dwa lata, zadam pytanie na jakim etapie to jest i co mam odpowiedzieć
mieszkańcom pytającym mnie co z naszą świetlicą? A przede wszystkim uważam zresztą
mieszkańcy też, że niezależne przyłącze to nas nie ominie i tej chwili chcąc ją utrzymać w
czystości w jakiej jest, po prostu nosze wodę już dwa lata wszystko jedno po czym.
Odmówiłam w ubiegłym roku dwie komunie, miały być osiemnastki i ja mam pokwitowania
gdzie każda impreza u mnie była opłacana w urzędzie, zgodnie z taką sumą jaka była
wymagana. W tej chwili już dwa lata, na co my czekamy? To niszczeje, nieużywane, szkoda
tych naszych pieniędzy których gro utopiliśmy a prosiłabym bardzo o to, żeby mi
podpowiedzieć co mam odpowiedzieć pytającym mieszkańcom.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; świetlica w Buszkowicach Małych jest akurat w
bardzo dobrym stanie technicznym i też ubolewam, że przyczyną jej nieużytkowania jest
wywołanie konfliktu ze współwłaścicielem. Co odpowiedzieć mieszkańcom? Ja za każdym
razem jak spotykam się z kimś z Buszkowic proszę o to, żeby wśród mieszkańców znalazł się
mediator, który pozwoli mi ze współwłaścicielem się domówić, po prostu dogadać, bo ludzie
jak rozmawiają zawsze dają sobie szansę na dogadanie się i z tego co wiem, to on się
dogadywała w tej sprawie i dlatego świetlica mogła funkcjonować, bo chodzi o wodę i o
ścieki i dwa lata temu został wywołany, nie wiem przez kogo bo mnie tam nie było, konflikt
między Panią sołtys, Panią radną a współwłaścicielem obiektu w którym znajduje się
świetlica. Więc ja prosiłam wielokrotnie panią Anię, prosiłam także Panią, prosiłam innych
mieszkańców, jeżeli znajdziecie mediatora, który pozwoli mi na ubitej ziemi spotkać się ze
współwłaścicielem i porozmawiać z nim, to jestem przekonana, że tydzień później będzie
Pani mogła robić imprezę.
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Sołtys sołectwa Buszkowiec Małe Stanisława Masłowska; jeżeli Pani w ten sposób to ujęła to
ja bardzo Panią proszę niech Pani będzie tym mediatorem.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; nie, ja jestem stroną, potrzebuję mediatora. Wasz
konflikt zaszedł tak daleko, że wy nie rozmawiacie z sobą w ogóle, dlatego ja chcę z tym
Panem porozmawiać i szukam kogoś zrównoważonego, kogo on zna, lubi, taki mediator
człowiek który pozwoli się dogadać w momencie
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani nie może być tym mediatorem?
Sołtys sołectwa Buszkowiec Małe Stanisława Masłowska; skoro ja w ubiegłym roku gdzie
nasz mieszkaniec miał komunię i prosiłam pod litość boską, Janek odemknij ten zawór,
przecież na ten jeden dzień, to otrzymałam odpowiedź, którą z reszta w gminie przekazałam,
niezależnie od tego wygram czy przegram zaworu nie odemknę, ponieważ jest on w mojej
piwnicy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; Pani się z nim już nie dogada to widzimy, dlatego
ja się chcę z nim dogadać i proszę o mediatora.
Sołtys sołectwa Buszkowiec Małe Stanisława Masłowska; bardzo proszę jeżeli takie jest.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; może mi się nie uda.
Radna Anna Górska; proszę Państwa, nie jestem skłócona z Panem Borkowskim,, był u mnie
ostatnio z takim plikiem dokumentów, jesteśmy naprawdę w relacjach pozytywnych, skąd
Pani ma tą wiadomość nie wiem, i dalej Pani obraża. Tak nie można Pani Wójt a przyłącze
wody być może to jest dobra wola ewentualnie nie właściciela tego obiektu którym jest
piwnica, przyłącze niezależne rozwiązało by sprawę. Jeśli chodzi o Pana Borkowskiego,, on
nie jest skłócony, wydaje mi się, że z Panią sołtys też nie jest skłócony. Skąd Pani ma te
wiadomości.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; to mediator niepotrzebny, dogadajcie się sami.
Radna Anna Górska; mediator potrzebny w tej chwili bo Pani ma nitki, które to wszystko
poruszają. Nikt inny jak Pani sprowadziła komisję jeśli chodzi o ścieki tam do tego Pana itd.
Sołtys sołectwa Turzany Adrian Wawrzyniak; chciałem się odnieść do wypowiedzi Pani Wójt
odnośnie świetlic, oczywiście rozumiem argumenty, że świetlice trzeba utrzymać, że należy
utrzymać te świetlice, jednocześnie chciałbym tutaj przedstawić głos mieszkańców bo głos
mieszkańców jest jednoznaczny, wiele świetlic na terenie naszej gminy było podnoszone tak
naprawdę od gruzu. To była praca mieszkańców, to nie tylko składa się fundusz sołecki na to,
oczywiście pieniądze z funduszu sołeckiego są przeznaczane, ale to są również pieniądze z
różnych wniosków, które są składane, gdzie te świetlice są doposażone również z pieniędzy,
które po prostu jako wioski same zarabiamy. Podniesienie tych opłat spowodowało to, że na
dzień dzisiejszy mieszkańcy przychodzą i mówią, że nie będziemy korzystać ze świetlicy i już
nie przyjdziemy nic na tej świetlicy robić. Czyli wkład własny, wkład mieszkańców w pracę
na rzecz świetlicy na dzień dzisiejszy jest przekreślony, bo tak naprawdę teraz każdy mówi
przeznaczmy fundusz sołecki na obejście, na jakiś plac, wjazdy a nie na świetlice, dlatego
boję się, że w pewnym momencie te świetlice no braknie funduszu oczywiście czekamy na
fundusze z unii i daj Boże żeby te fundusze przyszły, bo to jest dla nas ogromna szansa.
Wracając do sprawy tych konsultacji o których mówiliśmy, oczywiście spotkania przed sesją,
dyskusja sołtysów jest jakimś punktem, gdzie można pewne rzeczy przedyskutować, jak Pani
mówiła są też indywidualne konsultacje ale chciałbym zaproponować zróbmy takie spotkanie
sołtysów, Pani Wójt, również radnych i pochylmy się nad tym zarządzeniem jeszcze raz,
jeżeli będzie taka możliwość bardzo bym o to prosił.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; kto tylko chciał ten mnie znalazł w ciągu tych
kilku tygodni, Pan czekał na ten moment to jest też dobry moment. A był Pan na zebraniu
sołtysów, widziałam Pana, nie zabierał Pan głosu wtedy kiedy wyjaśnialiśmy.
Sołtys sołectwa Turzany Adrian Wawrzyniak; Pani Wójt stwierdziła, że ja nie czytałem tego
zarządzenia, co prawda było odczytane u mnie na wiosce również wśród radnych,
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mieszkańców, dlatego ja proszę nie o takie indywidualne, ja też jestem rolnikiem, jest piękna
pogoda, czas by korzystać z tego i pracować, dlatego mogło mnie tu dzisiaj nie być ale w
związku z tym, że jak jestem sołtysem to jest jakaś odpowiedzialność na mnie właśnie po to,
że reprezentuję mieszkańców, to jestem tutaj dzisiaj i proszę o takie spotkanie.
Radny Stanisław Tolisz; poprzednio byłem sołtysem teraz sołtys jest Adrian, może troszkę z
historii, całą świetlicę zaczęliśmy remontować to może jest absurd ale to żeśmy zaczęli sami
robiliśmy nawet dach, dostaliśmy tylko eternit, robiliśmy ogrzewanie, kominek, malowanie,
nawet farby kafelki za własne nie za gminne nawet pieniądze. Wszystkie prace jakie były
wykonywane, to wszystko było prace społeczne i teraz jak można ludziom powiedzieć
słuchajcie macie płacić, to co sołtys mówi, powiedzieli absolutnie, było zawsze mówione, że
my to sobie robimy sobie. Była taka sytuacja, że ciekła nam woda, nie mieliśmy pieniędzy bo
nie zawsze wszyscy mają, nie wszystkie sołectwa mają pieniądze, nie chodziło o fundusz
sołecki bo był rozdysponowany, trzeba było wymienić rury, wszystkie rury były do wymiany
to było mnóstwo roboty. Powiedzieli mi macie świetlice to se róbcie, co my wam będziemy
dawać, nawet na rurę nam nie dali to było, Pan Mirytiuk wtedy był Wójtem, ale Pani
wprowadziła teraz dopłaty a nie Pan Mirytiuk. Pan Mirytiuk powiedział, że wy robicie, żeście
sobie zrobili, róbcie se w tej chwili co wam się podoba, a teraz mamy płacić za pieniądze.
Pytam się za co? Za to, że to jest gminny budynek tylko tyle.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; dlatego, że mieszkańcy tak bardzo się angażowali
w remonty świetlic i wykładali fundusz sołecki, który mogli nawet przepuścić na coś innego
bo im wolno, dlatego wszystkie imprezy sołeckie, wszystkie imprezy niekomercyjne,
wszystkie imprezy nieprywatne są za darmo. A jeżeli ktoś robi wesele, urodziny duże
chrzciny i na wszystko mu starcza środków, ale ma za mały duży pokój w swoim domu albo
nie chce w swoim domu nabrudzić i chce skorzystać ze świetlicy to płaci. Jeżeli jest
mieszkańcem a nie krewnym mieszkańca to płaci 50% a jeżeli jest to obcy, który znalazł
sobie fajną salę do zabawy to płaci 100% właśnie dlatego, że było to budowane,
remontowane i siłą także społeczną.
Radny Stanisław Tolisz; Pani mnie nie zrozumiała, ci ludzie sami swój własny wkład swoją
pracę normalnie swoje wpłacali i teraz mają płacić? Jeszcze raz się pytam, za co? Przecież
gmina nie dołożyła się nic.
Sołtys sołectwa Głębowice Józef Kaczmarek; Pani Wójt jeżeli jest rodzinna jakaś impreza
„18” a wiem, że z tej rodziny przychodziło 3-4 osoby do remontu tej świetlicy ja nie mam
sumienia wziąć od nich pieniędzy, ja będę odsyłał do Pani
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; ale słusznie
Sołtys sołectwa Głębowice Józef Kaczmarek; i będzie Pani brała pieniądze i wtenczas tak
będzie jak powiedział radny Tolisz, zostawię jako opiekun świetlicy te klucze, remontujcie
sami, nie będę chodził w zimie wodę spuszczał, zabezpieczał dach, bo ja jestem opiekunem,
ja mam odpowiadać ale wszystkie profity to korzysta gmina z tego, tu właśnie ludzi boli.
Radna Anna Górska; a co Panią interesuje co ludzi boli.
Radny Sołectwa Jakubikowice Antoni Opacki; proszę Państwa, no cóż powiedzą, że ja się
czepiam to proszę Pani Krysowata się do mnie doczepiła. Tu mam zdjęcia co Pani Krysowata
robi, melioracja rowu tak zwanego Koźla, przyjechała firma za wiedzą Pani Krysowatej
zrobiła to co zrobiła i proszę Państwa zwracam się do radnego policjanta, zaraz jadę na
policję, co zrobiła, była Pani tam chociaż raz?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; byłam ale ten Koźlak nie jest gminny i to nie
gmina prowadzi tam jakieś prace
Radny Sołectwa Jakubikowice Antoni Opacki; proszę Panią ale to jest przez moją łąkę,
proszę Panią niech Pani spojrzy
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; zadzwonię do Pana Procyszyna bo on to wyjaśni
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Radny Sołectwa Jakubikowice Antoni Opacki; niech Pani nie szuka pieniędzy w mojej
kieszeni, niech Pani się polityką nie bawi
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; ja nie sądzę żeby gmina miała coś z Koźlakiem do
czynienia, zaraz zawołam osobę, która się na tym zna.
Radny Sołectwa Jakubikowice Antoni Opacki; takich jak Pani to się władzy nie boi bo Pani
się na niczym nie zna.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie sołtysie poczekamy na pracownika gminy
i wtedy uzyska Pan odpowiedź.
Radny Sołectwa Jakubikowice Antoni Opacki; ja podatki największe we wsi płacę, czy Pani
to rozumie?
Przerwa 1145-1200
Na obrady sesji przybył Inspektor p.Ryszard Procyszyn
Radna Joanna Skoczylas zwróciła się z prośbą o dostarczenie zarządzenia dotyczącego
świetlic. Przekazała, że czasami trudno jest coś znaleźć na BIP, wskazała że uchwała
intencyjna została wprowadzona pod złym numerem, poprosiła by umieszczając na BIP
zrobić to dokładnie.
Inspektor Ryszard Procyszyn odniósł się do sprawy Koźlaka, przekazał że Koźlak to nie rów
szczegółowy tylko ciek podstawowy, rzeka, jest w zarządzie Marszałka Województwa
Dolnośląskiego i był wykonywany przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Wrocławiu. Pan Antoni był u Pana Procyszyna jesienią ubiegłego roku z uwagami
odnośnie robót, otrzymał telefon i adres do kogo ma się zgłosić. Pan Procyszyn przekazał, że
przed chwilą przypomniał to Panu Antoniemu.
Obrady sesji opuścił Inspektor p. Ryszard Procyszyn
Ad. 6
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2017 ROK.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Rozwoju i
Finansów oraz Wojewody Dolnośląskiego o kwotach udziałów, subwencji i dotacji należy
dokonać korekty planu dochodów. Subwencja oświatowa została zwiększona o 70.525zł
Udziały gminy w podatku zostały zmniejszone o 1.770zł. Dotacje celowe na Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze została zmniejszona o 10.000zł. Dotacja
celowa na Pomoc w zakresie dożywiania została zmniejszona o 1.500zł. Dotacja celowa na
Świadczenia wychowawcze została zwiększona o 110.000. Ponadto zwiększono dochody na
zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 4.292 zł i darowiznę dla szkoły
podstawowej w Krzelowie 4000 zł. Oraz zwiększono dochody majątkowe na zadania:
Remont gminnych lokali mieszkalnych 90.000 w związku z ubieganiem się o dofinansowanie
z Banku Gospodarstwa Krajowego z programu wsparcie budownictwa socjalnego z funduszu
dopłat. Remont szkolnych obiektów sportowych Gminy Wińsko 350.000zł w związku z
ubieganiem się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu rozwoju
szkolnej infrastruktury sportowej. Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej za
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z § 0690
na § 0640 kwota 25000, oraz wpływy z różnych dochodów na wpływy z rozliczeń i zwrotów
z lat ubiegłych na zwroty nienależnie pobranych stypendiów 800zł oraz nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 2000 zł.
Wydatki; Zwiększono wydatki na zadania majątkowe - Remont lokali gminnych w kwocie
200.000zł, wkład własny 110.000 z wolnych środków i dofinansowanie z Banku
Gospodarstwa Krajowego 90.000.

25
Na zadanie inwestycyjne remont Szkolnych obiektów sportowych w gminie Wińsko w
kwocie 700.000zł, wkład własny 350.000 pochodzi z wolnych środków i dofinansowanie z
Ministerstwa Sportu i Turystyki 350.000.
W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej zwiększono wydatki:
- na zakup abonamentu programu Vulcan w zakresie arkusza kalkulacyjnego i dziennika
elektronicznego oraz szkolenie pracowników szkół i urzędu z tych programów – łącznie na
10.425zł
-zwiększono dotację dla Publicznej Szkoły Fundacji Elementarz w Głębowicach – 25.000 zł
oraz dla oddziału przedszkolnego w Głębowicach 6.000zł
- na zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków energetycznych dla klasy
sportowej – 3500 zł
- na umowę deratyzacji w związku z nowymi wymogami sanitarno - epidemiologicznymi –
3.000zł
- na zwiększenie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych – 8.000 zł oraz w szkołach
podstawowych i gimnazjach 9.979 zł.
- oraz na zwiększenie wydatków na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych dla
emerytowanych nauczycieli 2.851 zł
Zwiększono również wydatki dla szkoły podstawowej w Krzelowie na zakup szafek do szatni
w związku z otrzymaną dotacją 4.000zł.
W związku z zmianami w planach otrzymanych dotacji dokonano zmiany w wydatkach
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: zmniejszono wydatki na usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 10.000zł na wynagrodzeniach i podróżach
służbowych pracowników, zmniejszono wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie
1.500zł na świadczenia społeczne, zwiększono wydatki na świadczenia wychowawcze w
kwocie 110.000 na świadczenia społeczne, wynagrodzenia o raz odpis na ZFŚS.
Zwiększono Wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do Urzędu
Wojewódzkiego w kwocie 4.292zł.
Dokonano korekty dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zmniejszono
dotację na dostarczanie wody o kwotę 1.489 zł oraz na wywóz nieczystości płynnych i
odprowadzanych ścieków o kwotę 7.643 zł.
Dokonano również zmiany w Funduszu Sołeckim w miejscowościach Baszyn i Białawy
Wielkie.
Radny Józef Kaczmarek przekazał, że zadał ostatnio pytanie, jaka była w czasie przyjęcia
dotacja. Dodał, że chodzi o fundację.
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; ja powiem tak, ta dotacja jest na porównywalnym
poziomie przez te trzy lata, czyli czternasty rok, piętnasty i szesnasty i ona wynosiła, była
rzędu około czterystu dwudziestu paru tysięcy na szkołę podstawową plus na przedszkole,
razem z przedszkolem wynosiła około pięciuset coś tysięcy złotych. Natomiast te informacje,
które do Pana dotarły, to one są powodowane tym, że od stycznia tego roku ta dotacja dla
szkoły podstawowej w Głębowicach wzrosła i to będzie skutkowało, ja już widzę, że jeżeli się
utrzyma ta liczba dzieci na tym poziomie co fundacja nam wykazuje, plus ta stawka ustalona
na dziecko publicznej szkoły podstawowej, to ta dotacja wzrośnie nawet do kwoty 750.000 zł.
Czyli jest już to ta kwota taka, która na tym, to budżet szkoły przy przekazywaniu szkoły do
fundacji był dużo mniejszy. Czym jest to podyktowane? W styczniu Ministerstwo przysłało
nam metryczkę subwencyjną do weryfikacji i na tej metryczce zauważyliśmy, że jest tam
nowa waga tak zwana waga „uczniowie pozaszkolni”, no i tutaj po nitce do kłębka okazało
się, że Fundacja „Elementarz” ma podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem "Libratus", chyba
to się tak nazywa, nie chcę tutaj Państwa w błąd wprowadzić, która po prostu prowadzi tak
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zwaną edukację domową. Na czym to polega? Polega to na tym, że te dzieci są rozsiane po
całym świecie, rodzice wybierają tutaj sobie szkołę w Polsce, gdzie te dzieci mogą realizować
jakby program szkoły podstawowej w Polsce. No i Fundacja sobie taką nawiązała współpracę
i wszystkie szkoły fundacyjne w to weszły, podpisały takie porozumienie i fundacja
wyszukuje im takich dzieci poprzez tą swoją stronę. Rodzice zgłaszają się, podpisują
deklarację, dziecku są wysyłane podręczniki, dziecko musi później przyjechać i zaliczyć
semestr. Z tego co wiemy to Fundacja organizuje im tam na miejscu, czyli w krajach w
których przebywają na przykład jakieś zajęcia się tam odbywają czy to z języka polskiego czy
jakieś tam spotkania, dokładnie nie wiemy na czym to polega bo za bardzo prezydent nam nie
wskazał. Ale problem stanowi to, że subwencja na te dzieci jest dużo mniejsza, ona stanowi
0,6 wagi, na te dzieci dodatkowych jakiś środków nie ma a jest to liczba według stanu SIO na
30 września jest to około jedenaściorga dzieci a już w listopadzie 2016 roku było to już
siedemnaścioro dzieci. Pytanie jak długo Fundacja będzie nam po prostu te dzieci dosyłać i
brać na tak zwane, no my to nazywamy ja nie chciałabym tu krytykować w żadnym wypadku
edukacji domowej, bo jest to dość powszechnie w Europie stosowana praktyka, ale tak jak w
momencie kiedy to po prostu odkryłam to zaczęłam o tym czytać i wiem, że bardzo dużo
gmin w Polsce zaczęło wypowiadać umowę dla tego typu fundacji, które właśnie znalazły
jakby sposób na pozyskanie tych środków poprzez tą tak zwaną edukację domową. Jeżeli
byłaby to placówka niepubliczna to nie byłoby takiego problemu, bo kwota dotacji byłaby
przekazana w wysokości do tej subwencji, która jest otrzymywana na takiego ucznia,
natomiast w przypadku jeżeli chodzi o dotację dla uczniów szkół publicznych no to jednak, to
jak Państwo wiedzą jest to 100% wydatków bieżących ponoszonych na uczniów tego typu w
szkołach publicznych i nie ma to znaczenia, że subwencja jest mniejsza niż na naszego
ucznia, musimy i tak przekazać taką stawkę jaka wynosi na jeden koszt jednego dziecka w
naszych szkołach publicznych. No i my tutaj spotkaliśmy się z prezydentem, znaczy
rozmawialiśmy z prezydentem, prosiliśmy o wyjaśnienia, nie wiem dlaczego ale księgowa
przekazała, że ona nie widzi problemu, że prezydent jeździł po gminach i rozmawiał na temat
i że tak powiem informował o tym, że taką współpracę Elementarz podejmie. U nas nie był,
ze mną nie rozmawiał, z tego co wiem to z Panią Wójt też na ten temat nie rozmawiał, więc
nie wiem kto tutaj kogo w błąd wprowadza. I tutaj nam się gdzieś po prostu zapaliło takie
światełko, nie ukrywam, że pytanie się pojawiło, czy jeżeli mamy oddawać pieniądze rzędu
takie jeżeli by wynosił budżet szkoły, czy nie lepiej żeby szkoła wróciła do nas z powrotem,
bo Państwo wiedzą to jest tylko przekazanie na podstawie umowy i ona jest nadal, ma statut
szkoły publicznej i ona musi stosować się do przepisów ustawy o systemie oświaty. W
związku z tym tam tak na dobrą sprawę funkcjonowanie tej szkoły od przekazania nie
powinno ulec zmianie i pewnie na pewno Fundacja się z tego wywiązuje, bo była na pewno
tam robiona ewaluacja przez kuratorium chyba bodajże w czternastym roku o ile dobrze
pamiętam, więc nic nie wykazało jakiś nieprawidłowości jeżeli chodzi o nadzór
pedagogiczny. No i tutaj my z Panią Wójt udałyśmy się na takie spotkanie do szkoły, akurat
był okres rad pedagogicznych bo to było zakończenie pierwszego semestru i chciałyśmy
usłyszeć po prostu od pracowników jak oni sobie cenią tą pracę z Fundacją, czy jest dobrze,
czy jak oni to oceniają tą edukację domową no i usłyszałyśmy takie niepokojące informacje
dotyczące tego, że jednak to jest kłopot, że okazuje się, że z tych wszystkich dzieci tylko
jedno dziecko przyjechało na egzaminy jednego roku, że w tym roku nie wiadomo czy w
ogóle jakiekolwiek. No przepisy są takie jakie są przepisy, my za to nie możemy rozliczać
fundacji, bo tam jest wszystko robione formalnie tak, czyli rodzic przed samymi egzaminami
pewnie, najprawdopodobniej rozwiązuje z Fundacją "Libratus" umowę i dziecko w tym
momencie po prostu nie podchodzi do tych egzaminów, tak, tylko realizuje ten obowiązek w
kraju w którym przebywa aktualnie, co jakby najbardziej ma tam do tego prawo. Natomiast tu
jeżeli chodzi o szkołę no to szkoła tak ponosi bardzo dużo wkład pracy, bo tam dokumentacja
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i że tak powiem przygotowanie tych edukacji domowej, to z tego co Panie nauczycielki
przekazywały jest to bardzo skomplikowana procedura bardzo terminowa, są bardzo
naciskane na wywiązywanie się z tego a jakby nie zauważyły poprawy sytuacji szkoły pod
względem materialnym. No bo skoro mamy dodatkowe pieniądze, to powinno się to
przełożyć na dodatkowe funkcjonowanie szkoły, natomiast ja na rozliczeniu, które dostałam
za rok szesnasty już zauważyłam, że te środki po prostu zaczynają być, przechodzić na
właśnie typu działalność edukacyjną na przykład. No i pewnie, ja nie będę nic sugerować
jeżeli chodzi o Fundację bo tutaj trzeba by po prostu było sobie dokładnie sprawdzić, oni jak
najbardziej mogą na działalność edukacyjną takie środki dotacyjne tam wydawać, więc oni na
pewno to robią zgodnie z przepisami, będzie to z pewnością kontrolowane ale pytanie jest
takie, czy za te pieniądze, które ma wynieść ta dotacja, czy my nie będziemy w stanie takiej
szkoły poprowadzić i to pytanie zadaliśmy paniom żeby, po prostu chcieliśmy od nich zacząć
czy oni w ogóle byliby zainteresowani i wtedy poprosilibyśmy ich o taki arkusz
organizacyjny a ja znowu bym sobie policzyła skutki tego arkuszu organizacyjnego, bo
wiemy, że szkoła ogólnie samych dzieci subwencjonowanych w Głębowicach jest tylko 31 a
płacimy za 48 jeżeli chodzi o tych dotowanych szkolnych plus mamy 18 dzieci w
przedszkolu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; nie mamy wpływu na liczbę tych nieobecnych
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; na to nie mamy wpływu, to znaczy tam się zmienią
przepisy za jakiś czas, mogą się zmienić przepisy dotyczące tej edukacji domowej bo jak
Ministerstwo przeprowadziło w piętnastym roku, pod koniec 2014 roku badanie i to się że tak
powiem stąd wzięło, to wyszło na to, że nagle w jednym roku liczba edukacji domowej w
Polsce wzrosła o prawie 100%, no i Ministerstwo zaczęło dochodzić dlaczego, zaraz szybko
się okazało, że 85% tej edukacji domowej stosują po prostu stowarzyszenia, które znalazły
sobie sposób na uzyskanie dodatkowych środków z dotacji, jest to zgodne z przepisami
ustawy o systemie oświaty i takie środki przysługują to nie podlega wątpliwości. Warto tutaj
sobie zadać w tym momencie pytanie bo przejęcie tej szkoły z powrotem nie jest to jakaś
skomplikowana procedura, bo ona nadal ma status szkoły publicznej, tylko też nie chcieliśmy
rzucać, że tak powiem, nie składamy żadnych deklaracji bo my nie wiemy, czy ta szkoła, czy
nadal nawet z tą edukacją domową jest opłacalna. No i stąd Panie radny było takie właśnie
moje tutaj to cel tej, że tak powiem naszej wizyty w szkole w Głębowicach. Do tej pory nie
uzyskaliśmy odpowiedzi, bo jakby Panie z tego co wiemy to tam się podzieliła szkoła na dwa
jakby stanowiska, bo jest część osób nowo zatrudniona już za czasów Fundacji, która gdzieś
ma ponoć obawy, że przy przejściu do nas straciłaby pracę. Natomiast ci pracownicy, którzy
gdzieś pracowali kiedyś na kartę nauczyciela no to wiadomo im zależy też tutaj na powrocie i
zależy im na, ja też nie ukrywam, że uważam, że jeżeli to miałoby tyle samo kosztować
prowadzenie tej szkoły zamknęło by się w tej kwocie około 750.000, to uważam, że lepiej
żeby to nauczyciel z naszego terenu dostał pieniądze za tą pracę, niż jeżeli te pieniądze
miałyby gdzieś wypływać, po prostu na inną działalność tam fundacyjną, no działalność
edukacyjną jak najbardziej bo to podejrzewam, że nie podlega wątpliwości, ale pytanie jest
takie, czy te pieniądze rzeczywiście dają jakby, no nie widzimy takiego
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; że wypływając Fundacja no nimi dysponuje, może
dysponować w każdej innej szkole w Polsce czyli jak
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; nie, nie one muszą być zaksięgowane, dotacja
zgodnie, Skarbnik potwierdzi, ona musi być zaksięgowana, rozliczona pod szkołę w
Głębowicach ale jaka działalność edukacyjna jest realizowana przez na przykład no chociaż
by pewnie fundacja "Libratus" być może jest rozliczana za tą działalność, za pomoc w tej
organizacji tutaj tej edukacji domowej, bo nie wierzę, że taka fundacja nie robi czy tam
stowarzyszenie nie robi tego za darmo, nie prowadzi i to stąd tutaj nasza propozycja wynikała
taka, chcieliśmy po prostu zapytać i wiedzieć jak to będzie wyglądało. A jak się będzie ta
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dotacja prezentowała w najbliższym czasie to my proszę Państwa tego nie wiemy, bo to
wszystko zależy od ilości dzieci, wszystko zależy od wydatków bieżących, które tutaj
ustalamy.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Moniko pierwszy raz o tym słyszę, mam tak to rozumieć, że
Fundacja prowadzi Elementarz szkołę w Głębowicach, tak?
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; tak fundacja „Elementarz”
Radny Józef Kaczmarek; a jeszcze taki podwykonawca Fundacja "Libratus"?
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; nie, to nie jest podwykonawca, to jest po prostu
fundacja, każda szkoła w Polsce, szkoła publiczna może prowadzić tak zwaną edukację
domową. Edukacja domowa może polegać na tym, to co Panu mówiłam, po prostu jest
nawiązanie współpracy, dwie fundacje podpisały sobie, nawiązały sobie współpracę, jedna
drugiej że tak powiem organizuje dzieci a druga z tego korzysta, że ma zwiększoną subwencję
no na pewno dzielą się tymi, mają zwiększoną dotację i na pewno jakby część zadań jest
podzielonych, bo "Libratus" pewnie odpowiada za część zadań, natomiast "Elementarz"
odpowiada za inny rodzaj zdań. Ja bym na pewno nie miała żadnych wątpliwości, gdyby te
dzieci fizycznie później do nas przyjeżdżały, zdawały te egzaminy i przystępowały do tych
egzaminów, zaliczałyby ten poziom edukacji czy tam pierwszą, drugą, trzecią klasę i wracały
sobie z powrotem do kraju w którym teraz obecnie z rodzicami przebywają, bo to ma
umożliwić tym rodzicom, którzy mieszkają nie wiem w Irlandii, Anglii że jak wrócą to żeby
ich dziecko miało polską szkołę zaliczoną.
Chwilowo salę obrad opuściła radna Anna Górska
Radny Józef Kaczmarek; to czy my te dzieci opłacamy?
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; nie, że my opłacamy, bo my dostajemy na te dzieci
subwencję. Różnica polega na tym, że Pan na dziecko dostaje tak jakby wagę 1 przykładowo
(…) a tu na to dziecko Pan dostaję wagę 0,6, czyli to już oznacza, że ta subwencja jest
pomniejszona, bo to nie jest standardowa subwencja na ucznia, jeszcze jakby ona była
standardowa to byłyby to wyższe stawki. Druga kwestia jest też taka, że wysokość subwencji
zależy od informacji oświatowej według systemu informacji na 30 września, natomiast
fundacja ta większą, że tak powiem partię dzieci podpisała na nią umowę dopiero w
listopadzie , już oznacza, że na te dzieci na ten rok nie dostaniemy w ogóle pieniędzy, żadnej
złotówki i pytanie dlaczego Fundacja to tak późno po pierwsze robiła, my nie możemy od
nich tego żądać, bo oni mają w każdej chwili przyjąć takie dziecko, po pierwsze nie dbają o
to jeżeli już zajęli się tą edukacją domową no to powinni przypilnować, że na 30 września te
siedemnaścioro dzieci powinno być w tym systemie informacji oświatowej wykazane, tak.
Oni tego nie dopilnowali. Po scaleniu SIO na 30 września ja nie widziałam tych dzieci,
dopiero weryfikacja, bo w międzyczasie dopiero powstało rozporządzenie odnośnie
subwencji na rok 2017 i weryfikacja w styczniu dopiero mi od razu wykazała te dzieci, od
razu mi się rzuciła ta waga, co to jest za waga i co to są za dzieci.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; nie możemy odmówić przyjęcia tych dzieci.
Radny Daniel Moczydłowski; ja rozumiem, że sytuacja trwa od listopada a ujawniona została
w okolicach stycznia, lutego, tak?
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; tak.
Radny Daniel Moczydłowski; czy prezydent się jakoś do tego już odniósł?
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; nie oni nie widzą problemu no bo słuchajcie oni są
na prawie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; spotkania unikają a przez telefon nie widzą
problemu, stąd nasze spotkanie, żeby pierwsze konsultacje przeprowadzić z nauczycielami.
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Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; ja mam wrażenie, że Fundacja nie do końca
pomimo tego, że zajmuje się tą edukacją niepubliczną, to mam wrażenie, że tam i tak nie
widzą różnicy między dotowaniem ich przez placówkę publiczna a niepubliczną.
Radny Daniel Moczydłowski; ale dla nas to jest różnica odczuwalna w budżecie.
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; oni tego nie widzą, że ich szkoła jest w ogóle
chyba publiczna i że mam wrażenie, że te uchwały które nasze do nich wychodzą, że tam,
dziwi mnie to bo z jednej strony jest to duża fundacja ale chyba nie znają się tak za bardzo w
temacie dotacyjnym, bo Pani do mnie mówi a co się Pani przejmuje 0,6 waga to tyle
dostaniecie pieniędzy ile na 0,6 i mnie to wtedy dopiero uświadomiło, że Pani księgowa nie
wie, że wcale nie 0,6 tylko dostają większą stawkę, no bo Pani dalej nie wie, że to jest szkoła
publiczna zgodnie z ustawą jest inaczej dotowana.
Radny Daniel Moczydłowski; czyli musimy dążyć do spotkania z panem prezydentem i
wyjaśnienia tych niejasności mimo wszystko, które dla nas produkują koszty za dzieci, które
de facto nie są naszymi mieszkańcami ani naszymi uczniami, przynajmniej nie kończą tych
egzaminów, tak?
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; tak.
Radny Daniel Moczydłowski; ale rozumiem, że to już jest, dążycie do spotkania z Panem
prezydentem, tak?
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; my przede wszystkim spotkaliśmy się z
pracownikami i nie chcieliśmy podejmować żadnych, bo ja powiem tak, nie będę
podejmować żadnych działań ze swojej strony, dopóki też nie będziemy wiedzieć, bo tak ja
nie wiem jakie są plany szkoły odnośnie tej ilości dzieci, przepisy też się zmieniają
najprawdopodobniej będzie tak, że dzieci tylko z danego województwa będą mogły być
przypisane do szkoły w Głębowicach a teraz są z całej Polski tam.
Radny Daniel Moczydłowski; czyli jest szansa, że przepisy odgórne to uregulują, tak?
Na salę obrad powróciła radna Anna Górska
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; być może przepisy się zmienią w tym zakresie to
jest jedno, drugie to jest to, że być może Fundacja po prostu przestanie, że tak powiem
rozwiąże tą umowę, no na pewno na ten rok szkolny, który trwa do 30 czerwca to oni muszą z
tego wywiązać.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; musimy jednocześnie bardzo subtelnie i delikatnie
zdobyć te wszystkie informacje, które odpowiedzą nam na pytanie, czy jesteśmy w stanie jeśli
się okaże, że sytuacja z fundacją jest niezdrowa, przejąć tę szkołę jako gminną jako
ośmioklasową, czy też jako czteroklasową, co na to rodzice, czy nie będzie to dla nich próba
likwidacji klas starszych, czy też udźwigniemy ją jako ośmioklasówkę. Tych zmiennych jest
tak dużo, że dlatego najpierw z nauczycielami, z dyrekcją spokojnie takie pierwsze
konsultacje żeby nie wypuścić opinii publicznej jakąś informację, która okaże się
nieprawdziwa, bo materia jest nader delikatna, żeby nie wprowadzać ludzi w jakieś tam
dygotanie, że coś bardzo dobrego się dzieje ze szkołą, albo coś bardzo złego, i to wszystko
dzieje się w momencie wprowadzenia nowej ustawy oświatowej, która wprowadza dużo
nowych zmiennych. I połapanie się w tym wszystkim bez krzywdy, bez chaosu jest nader
trudne. Dlatego musimy postępować bardzo delikatnie i nawet przepłacając, że użyję takiego
określenia, nie możemy się spieszyć, bo możemy popełnić błąd, który będzie nas ogromnie
dużo kosztował. Dlatego nawet godząc się na to, że płacimy za coś za co nie chcemy płacić i
nie widzimy w tym sensu, nie możemy szybko postępować.
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; do 10 sierpnia 2017 roku musimy uaktualnić
umowę przekazania, bo tutaj prawo oświatowe nas do tego obliguje i to właśnie będzie, że tak
powiem ten czas, który nas obliguje żeby też podjąć jakieś ewentualne.
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Radny Daniel Moczydłowski; może z nowym rokiem szkolnym sytuacja się po prostu sama
rozwiąże, tak, wyjaśni się ?
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; może, a może rzeczywiście trzeba przemyśleć to
czy nie lepiej żeby ta szkoła wróciła jako publiczna, jako prowadzona przez gminę Wińsko.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad. 7
PODJĘCIE
UCHWAŁY
W
SPRAWIE
PRZEDŁUŻENIA
CZASU
OBOWIĄZYWANIA
DOTYCHCZASOWYCH
TARYF
ZA
ZBIOROWE
ZAOPATREZNIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA
TERENIE GMINY WIŃSKO
PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WIŃSKU.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk przekazała, że stawki pozostają takie same jak zostały
ustalone w 2014 roku.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEWDMIOTOWYCH
DO USŁUG KOMUNALNYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W WIŃSKU
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk zgłosiła autopoprawkę; dopisanie za podstawą prawną Rada
Gminy Wińsko ustala co następuje.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk przekazała; stawki dotacji pozostają niezmienione, jedynie
zmieniła się ilość wywiezionych nieczystości i dostarczonej wody, ogółem dotacja będzie
mniejsza ponieważ nie musimy do Urzędu Skarbowego odprowadzać Vat od dotacji.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.9.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD USTALANIA I PRZEKAZYWANIA Z
BUDŻETU GMINY ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z
ROZLICZENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ZWIĄZANEGO Z
ZAKAŁDEM BUDŻETOWYM
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk przekazała; uchwała została zrobiona ponieważ żeby
przekazać Vat, który jest naliczony należy się Zakładu Gospodarki Komunalnej, musi być
podjęta uchwała ponieważ po centralizacji Vat-u to gmina dostanie ten zwrot.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE DOSTOSOWANIA SIECI SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM DO NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i
Promocji p. Monika Myrdzio.
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio przypomniała autopoprawkę; usunięcie w §1 pkt 3
słowa projekt , to samo słowo zostało usunięte z załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie
obecnie plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych a nie projekt planu sieci.
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio przekazała, że uchwała podjęta w lutym 2017 roku,
dotycząca projektu planu sieci, została przekazana zgodnie z ustawą do konsultacji i do opinii
do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu. Wszystkie strony pozytywnie się
wypowiedziały bądź nie wnosiły uwag co też traktujemy jako opinię pozytywną. To łączenie
niesie za sobą mniejsze skutki jeżeli chodzi o zatrudnienie pracowników niż jak byłoby
wygaszanie gimnazjum, dlatego nie było uwag ze strony związkowców do niniejszej
uchwały.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
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Ad.11.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA KRYTERIÓW WRAZ Z
LICZBĄ
PUNKTÓW
W
POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM
DO
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCHW
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST GMINA WIŃSKO .
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i
Promocji p. Monika Myrdzio.
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio przekazała; te kryteria stosujemy w rekrutacji do
właśnie naszych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i one
są tak skonstruowane, żeby w pierwszej kolejności miały te dzieci pierwszeństwo, którym
ustawa to gwarantuje, czyli od 1 września od 3 do 6 roku życia.
Radny Daniel Moczydłowski zapytał; czy są jakieś dzieci, które mimo chęci uczęszczania do
przedszkoli nie mogą go zrealizować na terenie naszej gminy?
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; nie, liczba miejsc dla dzieci w przedszkolach jest
tak zorganizowana żeby tutaj było miejsce dla każdego dziecka.
Radna Jolanta Rafałko; czyli nie ma żadnej listy oczekujących dzieci do przedszkola?
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; mieliśmy dwóję dzieci oczekujących ale to są
dzieci 2,5 letnie więc one w praktyce powinny być tylko w wyjątkowych sytuacjach
przyjmowane. To jest fenomen bym powiedziała na skalę chyba Polski, że u nas dzieci
oczekujące to tylko 2,5 letnie. Każdy 3-latek, który wyraża chęć udziału, jeszcze tego
przepisu w zeszłym roku po pierwsze nie było, ale u nas nawet jest ta rekrutacja ciągła. W
mieście jak się w pierwszym etapie dziecko nie dostanie no to już w ogóle nie ma szans na
cały rok na dostanie się do publicznej placówki, a my wykorzystujemy wszystkie miejsca,
które są i jak nawet się zwolni w trakcie, to podajemy do publicznej wiadomości tak, żeby
tutaj dzieci miały możliwość trafienia. Tych miejsc jest dużo, bo jest oddział przyszkolny
przy szkole podstawowej w Głębowicach, to jest też publiczna przecież szkoła, więc jak
najbardziej jest to w rozumieniu ustawy przedszkole, jest to oddział w Krzelowie gdzie jest 50
miejsc i w Orzeszkowie też mamy przygotowane 50 miejsc, no i w Wińsku jest to około teraz
na dzień dzisiejszy 129 dzieci, czyli to jest aż sześć grup.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; dodam tylko może, że jeśli w trakcie roku
przedszkolnego pojawia się dziecko w wieku przedszkolnym, to może się tak zdarzyć, że nie
od razu zostanie tym przedszkolakiem, bo czasami należałoby utworzyć nową grupę bo
byłoby dzieci w grupie za dużo i czasami jakieś dziecko się wyprowadza więc na ten moment
mamy trzylatka i czterolatka, których rodzice wyrażają wolę żeby trafiło do przedszkola, ale
nie napierają jeśli chodzi o terminy, są osoby które się wprowadziły do gminy.
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; rodzice nie bardzo mogą nawet na nas napierać na
tym etapie, bo jeżeli nie brali udziału w rekrutacji no to no po prostu nie mogą. Ale my i tak
staramy się robić tak, żeby no te dzieci w ciągu roku na przykład w Wińsku to dużo dzieci
nam doszło, w Orzeszkowie mamy dzieci znowu ze Ścinawy, nawet chyba było chwilę,
moment dziecko z Jemielna ale się też wyprowadziło do Ścinawy, tak że miejsc mamy,
oczywiście w pierwszej kolejności będą miały dzieci z terenu naszej gminy pierwszeństwo
dopiero później na dalszym etapie dzieci z gmin ościennych.
Chwilowo salę obrad opuściła radna Joanna Skoczylas
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
12 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA KRYTERIÓW WRAZ Z
LICZBĄ PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS
PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ
WIŃSKO ORAZ OKREŚLENIA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO
POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i
Promocji p. Monika Myrdzio.
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio przypomniała autopoprawkę; w podstawie prawnej
w związku z art.133 ust. 2-4, w tabeli pkt 2 i 3 wykreślenie słowa gimnazjum.
Przekazała, że jest to nie pierwsza uchwała podejmowana przez obecną Radę dotycząca
kryteriów, wynika to z nowelizacji przepisów ustawy jeszcze o systemie oświaty a teraz
jeszcze kontynuacja, powielenie tego w prawie oświatowym i tutaj te kryteria są tylko i
wyłącznie stosowane do uczniów spoza obwodu szkoły, czyli wszyscy uczniowie będący w
obwodzie danej szkoły oni są z urzędu przyjmowani do placówek, natomiast to są dla dzieci
spoza.
Na salę obrad powróciła radna Joanna Skoczylas
Radny Daniel Moczydłowski; czy dużo dzieci spoza naszego okręgu szkolnego uczęszcza do
naszych szkół?
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; w wielu przypadkach jest to tylko zameldowanie z
tego co robiłam rozeznanie, a tak no nie, to jest nie dużo, to są sporadyczne dzieci gdzie na
przykład rodzic przyjeżdża do pracy w szkole, to bym powiedziała, że to jest kilkoro takich
dzieci, a tak to nie jest dużo dzieci.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie z autopoprawką
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.13.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UTWORZENIA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W
WIŃSKU Z FILIĄ W IWNIE, DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST
GMINA WIŃSKO ORAZ NADANIA MU STATUTU.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i
Promocji p. Monika Myrdzio.
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio przekazała; w załączniku jest statut publicznego
żłobka w Wińsku, składa się z elementarnych części wynikających z ustawy o opiece nad
dziećmi do lat trzech, uchwała podyktowana jest koniecznością ogłoszenia rekrutacji do tego
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żłobka tak żeby to wszystko mogło sprawnie zostać uruchomione z dniem 1 września 2017
roku.
Radna Joanna Skoczylas; czy funkcja dyrektora będzie pełniona przez pracownika żłobka i
będzie to funkcja dodatkowa?
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; tak, jak najbardziej.
Radna Joanna Skoczylas; czyli nie będziemy mieć jednej osobnej
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; nie, to jest za mała placówka, jednostka żeby, tutaj
jak wspominaliśmy na etapie zresztą nawet projektu jest to wskazane, że będzie to jedna z
Pań opiekunek w żłobku, będzie pełniła, tylko oczywiście będzie musiała zgodnie z ustawą
spełniać te wymogi i kryteria i takiej będziemy szukać.
Radna Jolanta Rafłko; czy ze względu na to, że to nie będzie dużo oddziałów, czy dyrektor
tutejszej szkoły nie mógłby zarządzać żłobkiem?
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; to jest właśnie konflikt jeżeli chodzi o to bo jednak
żłobek funkcjonuje w oparciu o zupełnie inną ustawę niż tutaj szkoły i tu byłby dla nas zarzut,
że po prostu wchodzimy tutaj nie w te, nie jest to naszą kompetencją i nie jest to kompetencją
dyrektora szkoły publicznej. Takie twory gdzieś w praktyce powstawały w Polsce, natomiast
one są likwidowane z uwagi na błędy prawne jakie one za sobą niosły, tak że nie możemy
mówić tutaj o żłobku w szkole bo nie ma czegoś takiego. Nie ma żłobka w przedszkolu, nie
ma żłobka w szkole, to jest tylko użyczenie, będzie to na zasadzie użyczenia lokalu spisane
pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych a dyrektorem żłobka.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.14.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU ORAZ MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU PROWADZONYM PRZEZ GMINĘ WIŃSKO
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i
Promocji p. Monika Myrdzio.
Radna Barbara Żeliźniak; kwota 5,60 dziennie to jest kwota netto, brutto, co ona obejmuje?
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; to już jest kwota taka jaką rodzic płaci, ona
obejmuje posiłki ustalone adekwatnie do danej grupy wiekowej, w przypadku dzieci
żłobkowych są to dwa śniadania, z tego co nam w sanepidzie przekazali w tym ta kuchnia
mleczna oczywiście jest, jeden posiłek jest mleczny, obiad czyli zupa, drugie danie i jeszcze
podwieczorek w to wchodzi. Tą stawkę wyliczyła nam Pani intendent Zespołu Szkół
Publicznych w Wińsku po oczywiście konsultacji z sanepidem.
Radna Barbara Żeliźniak; czyli dwa śniadania, obiad i podwieczorek?
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; akurat ta opłata powiem Państwu jest bardzo
porównywalna do tych opłat, które gdzieś tam w innych gminach znaleźliśmy tak, że ona się
nie wyróżnia i jest na pewno korzystna dla rodziców.
Radny Maciej Kiałka; chciałbym się dowiedzieć, te żłobki będą czynne od, do? W jakich
godzinach?
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Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; jeżeli chodzi o godziny funkcjonowania to
praktyką naszą jest w przypadku przedszkoli publicznych i myślę, że tu też tak będzie, że na
etapie rekrutacji rodzic ma miejsce we wniosku o wskazanie, że tak powiem
zapotrzebowania. Dopiero na bazie tych złożonych deklaracji będziemy ustalać godziny
funkcjonowania, a natomiast same godziny funkcjonowania muszą się znaleźć w regulaminie
organizacyjnym, który to już jest kompetencją dyrektora żłobka. My w praktyce założyliśmy,
że będzie to osiem godzin, ale jeżeli będzie zainteresowanie rodziców, będzie
zapotrzebowanie, to na pewno te godziny zostaną wydłużone. Oczywiście będzie to niosło za
sobą dodatkowe zatrudnienie, ale to jest już też że tak powiem no tak jak w przedszkolach,
musimy dostosować placówkę do potrzeb rodziców, bo ona po to jest przede wszystkim a nie
po to żeby była tylko tak zwaną poczekalnią.
Radna Jolanta Rafałko; jak jest z opieką nad tymi dziećmi, bo o ile mi wiadomo w
przedszkolu kilkugodzinnym nauczyciel może pracować 5 godzin z dzieckiem.
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; tu tak nie jest. Nauczyciel w przedszkolu podlega
pod kartę nauczyciela, tu natomiast jest to system pracy ośmiogodzinny czyli zgodnie z
kodeksem pracy jest zatrudniany ten pracownik.
Radna Jolanta Rafałko; dwie panie razem pracują?
Kierownik Referatu RE Monika Myrdzio; dwie panie jednocześnie pracują i tam jest ilość
dzieci maksymalna na panią, to jest tak zgodnie z tym wyliczone, takie ilości dzieci
uwzględniliśmy, żeby można było zatrudnić po dwie panie na żłobek.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.15.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU ZAPOBIEGAJĄCEGO
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT ORAZ OPIEKINAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
NA TERENIE GMINY WIŃSKO W 2017 R.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Inspektor p. Elżbieta Kapnik.
Chwilowo salę obrad opuścił radny Józef Kaczmarek
Inspektor Elżbieta Kapnik; w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, który
zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały corocznie do 31 marca, programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności, należało zatwierdzić
ten program zapobiegania bezdomności zwierząt. Przyczyni się to do ograniczenia
bezdomności zwierząt dlatego, że zjawisko bezdomności utrzymuje się na wysokim poziomie
i ma tendencję wzrostową. W związku z tym przygotowany został program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie naszej gminy na rok
2017.
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na rok 2017, został przekazany właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,
organizacjom społecznym których statutowym celem jest ochrona zwierząt i działających na
terenie gminy Wińsko oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich działających na
obszarze gminy Wińsko. Na zaproszenie Pani Wójt był obecny dr Różycki, który Państwu na
wstępie tą sprawę też naświetlił.
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Radna Barbara Żeliżniak; odbiór padłej zwierzyny, to jest takiej, która na przykład jest na
drodze, tak, na jezdni?
Inspektor Elżbieta Kapnik; jeżeli jest wypadek drogowy i ta zwierzyna nie żyje to wtedy
całodobową opiekę nad tym prowadzi dr Różycki, dzwoni się do niego i on się tym zajmuje.
Najczęściej albo osoby bezpośrednio zgłaszają bądź też przez sołtysów.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; koszt ponosi właściciel drogi, czyli zwierze zabite
w wypadku na drodze krajowej to jest Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, powiatowej to
Powiatowy Zarząd Dróg a jak na gminnej, jednak posprzątać trzeba jak najszybciej w
związku z tym to wykonujemy ale płaci właściciel drogi.
Radna Barbara Żeliżniak; jeżeli to jest gminna droga to ile taki koszt jednorazowej akcji
wynosi?
Inspektor Elżbieta Kapnik; nie odpowiem Pani na to pytanie ile to wynosi bo tymi sprawami
zajmuje się Pan Ryszard Procyszyn, przekażę i telefonicznie Pani udzielę tej informacji.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
12 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.16.
PODJĘCIE
UCHWAŁY
W
SPRAWIE
ZAMIANY
NIERUCHOMOŚCI
KOMUNALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO (obręb
Rajczyn)
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Inspektor p. Elżbieta Kapnik.
Radna Anna Górska; rozumiem, że Pan Kłos i Pan Wolny w tym temacie byli powiadomieni i
wyrazili zgodę?
Inspektor Elżbieta Kapnik; to jest na ich pisemny wniosek.
Radna Barbara Żeliźniak; czyli na chwilę obecną to już nie jest, bo tu jest z mocą
obowiązującą od 1 stycznia, czyli od 1 stycznia już tą drogą się nie jeździ, tak?
Inspektor Elżbieta Kapnik; nie, to chodzi o to, że Zarząd Dróg Powiatowych pozbawił
kategorii drogi gminnej 199/2 z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku.
Radna Barbara Żeliźniak; czyli o to mi chodzi, czyli jak Zarząd pozbawiła tego odcinaka
ziemi kategorii drogi, czyli już myślę, że ludzie nie jeżdżą.
Inspektor Elżbieta Kapnik; w dalszym ciągu jeżdżą, po to właśnie jest ta uchwała, żebyśmy
mogli fizycznie dokonać tej zamiany. Ta droga już jest traktowana jako działka nie jako droga
bo drogi gmina sprzedać nie może, natomiast jak jest już działka rolna, czy inaczej
użytkowana, tereny osiedlowe nie zabudowane najprawdopodobniej taka będzie klasyfikacja,
wówczas można dokonać notarialnej zamiany, za dopłatą wynikającą z różnicy zamienianych
nieruchomości.
Na salę obrad powrócił radny Józef Kaczmarek
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
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Ad.17.
PODJĘCIE
UCHWAŁY
W
SPRAWIE
ZAMIANY
NIERUCHOMOŚCI
KOMUNALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO (obręb
Wińsko)
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Inspektor p. Elżbieta Kapnik.
Inspektor Elżbieta Kapnik przedstawiła autopoprawkę, wykreślenie w uzasadnieniu zapisu; z
przeznaczeniem na ekologiczną oczyszczalnię ścieków dla planowanego osiedla na działce nr
58 obręb Kleszczowice
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie z autopoprawką
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.18.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO (obręb Moczydlnica Klasztorna)
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Inspektor p. Elżbieta Kapnik.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.19.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA REZYGNACJI RADNEJ Z
FUNKCJI CZŁONKA KOMISJI REWIZYJNEJ
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.20.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA REZYGNACJI RADNEGO Z
FUNKCJI CZŁONKA I PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.21.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA REZYGNACJI RADNEGO Z
FUNKCJI CZŁONKA KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, POMOCY
SPOŁECZNEJ I SPORTU.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.22.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA REZYGNACJI RADNEGO Z
FUNKCJI CZŁONKA KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG,
PLANOWANIA I INICJATYW GOSPODARCZYCH.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.23.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA
KOMISJI
REWIZYJNEJ.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na
członka komisji.
Radny Daniel Moczydłowski; zgłaszam kandydaturę Józefa Kaczmarka
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; czy kandydat wyraża zgodę?
Radny Józef Kaczmarek; co prawda jestem tylko w dwóch komisjach, większość jest w
trzech, tak wyraża zgodę.
Radni nie zgłosili innych kandydatów na członka komisji rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odczytał projekt uchwały
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
12 radnych , wstrzymał się od głosowania 1 radny
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
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Ad.24.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI REWIZYJNEJ
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na
przewodniczącego komisji.
Radny Józef Kaczmarek; proponuję Panią Joannę Skoczylas.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; czy radna Skoczylas wyraża zgodę?
Radna Joanna Skoczylas; tak, radna Skoczylas wyraża zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odczytał projekt uchwały
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
12 radnych , wstrzymał się od głosowania 1 radny
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że Komisja jest w trakcie kontroli Zakładu
Gospodarki Komunalnej, ta kontrola nie mogła się dalej odbywać ze względu na brak
przewodniczącego.
Ad.25.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE DOSTOSOWANIA OPISU GRANIC
OKRĘGÓW WYBORCZYCH GMINY WIŃSKO DO STANU FAKTYCZNEGO
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.26.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY XLI/251/2012 RADY
GMINY WIŃSKO Z DNIA 28 GRUDNIA 2012R. W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY
WIŃSKO NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA ORAZ USTALENIA
ICH
NUMERÓW,
GRANIC
ORAZ
SIEDZIB
OBWODOWYCH
KOMISJI
WYBORCZYCH
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska poprosiła o wniesienie autopoprawki w § 1 … jak w
załączniku do niniejszej uchwały.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.27.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA
DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY WIŃSKO
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odczytał projekt uchwały
Przewodniczący Rady poprosił o poprawkę w uzasadnieniu projektu uchwały zamiast zapisu
Komisja Mienia w dniu 13.03.2017 wydała opinię -stanowisko... , na zapis Komisja Mienia w
dniu 25.01.2017 wydała opinię -stanowisko...
Radny Stanisław Tolisz; chciałbym dodać, że jest to bezprecedensowa praktycznie
poczynania Pani Wójt bo nigdy się nie zdarzało takie coś, żeby z samego rana kogoś
nachodzić do podpisywania dokumentów z tym, że trzeba przypomnieć, że Pani Chylak,, Pani
Agnieszka była w trakcie wyjazdu do pracy, bardzo się spieszyła a Pani Wójt nalegała na nią
żeby po prostu szybko to zrobiła, bo bardzo też się spieszy. Jeżeli to standardem jest, że do
każdej osoby, której odmawia się mieszkania przyjeżdża Pani Wójt i daje się do
podpisywania pismo świadczące o tym, że się rezygnuje z tego mieszkania a żeby było
jeszcze śmieszniej, Pani Chylak na drugi dzień dostała, na drugi czy na trzeci dostała
zawiadomienie z gminy, że dostaje, że to mieszkanie zostało dla niej przydzielone, żeby ona
się po prostu tego zrzekła, i ona po prostu myślała, że nastąpiła zmiana i faktycznie to
mieszkanie dostała, jednak to było bardzo złudne dla Pani Chylak bo podpisała już prędzej
zrzeczenie się tego mieszkania, które de facto zostało podsunięte dla Pani Agnieszki,, która
zrobiła to nieświadomie.
Radna Anna Górska; szanowni radni, sprawa już jest znana niemniej powtórzę, 25 stycznia
Komisja Mienia (…) przyznała mieszkanie dla rodziny sześcioosobowej Pani Chylak wraz z
dziećmi. W postanowieniu komisji, że w pierwszej kolejności dla Pani Chylak,, jeżeli odmówi
zaproponować Pani K. Proszę Państwa, spryt Pani Wójt do tego stopnia, że w następnym
dniu, ponieważ gdy odmówi, w następnym dniu Pani Wójt 7.40 pojawia się w mieszkaniu tej
wielodzietnej rodziny, matka, ciągnik stoi na podwórku, mają jechać do lasu z dziećmi, matka
ubiera dziecko bo niesie do matki dwuletnie, wpada Pani Wójt (…) nie mówi nic że tu
podpisuje ta Pani zrzeczenie się mieszkania. A tu pisze jeżeli się zrzeknie, ta Pani podpisała,
no jak Pani Wójt przyszła nie myślała, że to jest po prostu podstępne. Podpisała, o czym
mówiła nam na Komisji Mienia, kiedy była obecna bośmy ją zaprosili. Dzwoniła do Pani
Wójt kiedy zorientowała się gdzie to mieszkanie, zapytała Panią Wójt, Pani mi nie
powiedziała, że to jest w Wińsku, że to jest tak duże mieszkanie przecież ja mam 24 m2,
piętrowe łóżka mieszkamy z tak wielodzietną pięcioro dzieci i ja. To mieszkanie 60m to jak z
nieba by spadło. Dzieci się ucieszyły, wszyscy się ucieszyli. Dzwoniłam do Pani Kapnik ja
osobiście, to skierowała mnie do Pani Wójt, ale mówi ta Pani się zrzekła mieszkania. Proszę
Państwa ta Pani mieszkania się nie zrzekła. 30-go, z datą 25- go wysłane z urzędu gminy
otrzymuje pismo, że komisja Mienia przyznała jej mieszkanie, żeby się zdecydowała czy chce
czy nie. Przyjeżdża do gminy składa, że tak, że bardzo dziękuje. Ja dzwonię do Pani Kapnik,
30-go podpisano już umowy z nowym najemcą. W nocy przeprowadzała komunalka Panią K.
Proszę Państwa takie praktyki nie powinny mieć miejsca i Pani Wójt czy tutaj Pan Radca
prawny prawnie ustosunkował się po ludzku, Pani Wójt co Pani odpowie tym właśnie
dzieciom, co Pani im odpowie tu te pytania do Pani były dane, Pani nie odpowiedziała? Pytają
się z pewnością nie zaskoczę panią pisząc, że przyznane w styczniu mieszkanie wzbudziło w
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mojej rodzinie wielkie nadzieje. Dziś w świetle tych niezrozumiałych dla nas wszystkich
decyzji najpierw o przyznaniu nam przez Komisję Mienia mieszkania w Wińsku w tym samym
czasie zawiadomieniu nas przez Panią Wójt, że to samo mieszkanie Pani swoją decyzją
przyznała innej rodzinie z trojgiem dzieci, nie potrafię odpowiedzieć na trudne pytania moich
dzieci. A pytają mnie, dlaczego nas oszukano? Czy to jest już pewne, że nigdy nie
zamieszkamy w Wińsku? Czy ktoś zajął nasze mieszkanie? Takie pytania dają matce. Proszę
Państwa to była wielka iskierka nadziei dla tej rodziny kiedy otrzymali 500+. Przedtem nie
chcieli się nigdzie ruszyć ale 500+ dla nich to była furtka na świat i mieszkanie w Wińsku, ta
Pani ma uprawnienia do pracy w handlu i jeszcze by wspomogła. I jeszcze chciałam tu
Państwu naocznie ta rodzina wielodzietna nie jest tuzinkowa, proszę Państwa proszę
zobaczyć Pani Wójt, Pani wręczała im statuetki, Pani wręczała im ordery, dzieci poszły w
kierunku sportu, to są tylko niektóre dyplomy. Serce się kroi, że takie dzieci nie będą mogły
mieszkać w godnych warunkach. Proponuje im Pani mieszkanie w Budkowie, dobrze gdyby
mieli transport, gdyby był tam ojciec rodziny, to są proszę taką rodzinę nie promujemy,
proszę Państwa jeżeli to nie działa na sumienia ludzi włodarzy naszej gminy i mając kontakt z
tą rodziną jak Pani podkreśla, jeden raz była (…) Pani zmienia tą decyzję, może weźmiemy tą
rodzinę do kardynała Gulbinowicza i zrobimy zdjęcie jak mieszkają na 24m2. Po prostu Pani
Wójt tak nie można po ludzku robić. Dzieci są niczemu niewinne. Wzbudzić nadzieję w nich
a potem ktoś inny zamieszka.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; na najważniejsze pytania odpowiem w następujący
sposób; co Pani odpowie na pytania tych dzieci? Odpowiadam, że należy wam się drogie
dzieci większe mieszkanie a nie dwie klitki i korytarz, bo jest was dużo, mama jest młoda
jesteście płci obojga i jedno prawie pełnoletnie, drugie całkiem maleńkie. Należy wam się
większe mieszkanie. Jeżeli chodzi o zdjęcie z jego eminencją kardynałem Gulbinowiczem, to
myślę, że można by je było zrobić z rodziną Państwa Bulaków w tych warunkach w jakich
oni mieszkają i którym wmówiła Pani, Pani radna, że nie powinni się przeprowadzać do
wspaniale wyremontowanego, czteropokojowego domku. Ja postąpiłam zgodnie z prawem,
ponieważ Pani czekała trzy miesiące na mieszkanie a należało jej się od dwunastu lat i też jej
dzieciom mogę odpowiedzieć szkoda, że mama nie złożyła podania dwanaście lat temu bo już
wtedy mogliście zamieszkać w godnych warunkach i w nich się rozwijać. Co do braku
niektórych członków rodziny, to Pani zaczęła więc ja nie będę kontynuować. Tak, zgadzam
się tylko z jednym, nie jest normalną praktyką, że Wójt jedzie do kogoś do domu, żeby coś
załatwić. To nie jest normalna praktyka, ja to praktykuję wtedy, kiedy w szczególny sposób
wzrusza mnie czyjaś historia. Zostało mi to z czasów dziennikarskich. U tej Pani w domu
byłam czterokrotnie. Za każdym razem żeby ją namawiać, żeby złożyła podanie o mieszkanie
bo żal było mi tych dzieci. Ona nie chciała. Chciała ewentualnie, gdyby było blisko taty, bo
chce być blisko swojej rodziny, blisko środowiska i nie chciała zabrać dzieci ze szkoły z
Jemielna bo tam są dobre warunki do uprawiania sportu, poza tym autobus zabiera je spod
domu do Jemielna więc po co jej ta zmiana. Liczyłam na to, że zmieni kiedyś zdanie, znajdzie
się w okręgu szkolnym Wińska, dzieci będą uczyły się w szkole w Wińsku a nie będą
wyprowadzane środki, subwencje za nimi do sąsiedniej gminy. Kiedy udało mi się w końcu
namówić żeby złożyła to podanie, to trzy miesiące później, za sprawą zapewne namów osób
które jej te pisma pisały, bo moje miało kilka linijek a Państwa kilka stron, które ta Pani
podpisywała to została użyta przeciwko mnie. To normalna praktyka w tej Radzie od
pewnego czasu, skoro jednym z największych sukcesów tej kadencji jest rozładowanie
piętnastoletniej kolejki po mieszkanie, jest przydzielanie naprawdę na bieżąco mieszkań,
kiedy najdłużej oczekująca z aktywnej listy, nie z tej listy której się należy ale tej listy która
rzeczywiście potrzebuje się przeprowadzić, Pani która otrzymała z trójką dzieci mieszkanie w
Wińsku z Wińska czekała na tej liście półtora roku i jej dzieci śpią na łóżkach piętrowych, to
jest tak małe mieszkanie, że ta trójka dzieci mają także łóżka piętrowe. Pani się nie
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pofatygowała obejrzeć jak to mieszkanie wygląda wtedy kiedy można je było obejrzeć, kiedy
wszystkich radnych zapraszałam zresztą wielu innych radnych także się wówczas nie
pofatygowało. Nie złamałam prawa, wręcz przeciwnie, uchroniłam i siebie i Państwa przed
złamaniem prawa. To prawo, nasza uchwała w poprzedniej kadencji co prawda ale zgodna z
ustawą czyli prawem wyższym o tym, że czas oczekiwania na liście ma znaczenie jeśli nie ma
sytuacji nagłej katastrofy lub innych tam, opuszczenia więzienia, domu dziecka itd. nie ma
katastrofy jeżeli dom nie zginął w pożarze ani powodzi wówczas obowiązuje także kolejka
(…) Muszę brać pod uwagę długość oczekiwania w kolejce po mieszkanie. Państwo
pozostawiliście mi w swojej opinii taką furtkę, że albo albo. Ja mogę powiedzieć jaką ceratę i
kiedy na stole miała ta Pani tyle razy byłam u niej w domu, także by zrobić prezent jej
dzieciom, nie mam sobie w tej sprawie nic do zarzucenia jest mi tylko strasznie przykro, że
została ta Pani tak brzydko zmanipulowana, że gotowa była, pewnie uwierzyła, pewnie jej
ktoś coś obiecał, że my ci załatwimy albo coś takiego nie wiem, w każdym razie należy jej się
większe mieszkanie niż to dwupokojowe bo te metry kwadratowe są bardzo złudne ze
względu na konstrukcję tego budynku. Kolejność oczekiwania, to jak szybko się zatroszczyła
o to, żeby mieć mieszkanie i to, że tak bardzo chciała być blisko Rajczyna w samym rajczynie
pojawiały się pewne szanse niestety budynek jest zbyt zdekapitalizowanym w Gryżycach jest
pewna szansa, w Bukowie nawet nie obejrzała, być może w okręgu szkolnym Wińsko lada
dzień pokaże się takie mieszkanie, które wyremontujemy i będzie się dla tej Pani i dla jej
dzieci nadawało, ale na miły Bóg nie trzy miesiące skoro ktoś czekał półtora roku i nie
dwupokojowe kiedy powinna mieć co najmniej trzypokojowe. Życzę tym dzieciom dalszych
sukcesów. Dzieci które mają takie dyplomy i takie puchary mamy w naszej gminie naprawdę
dziesiątkami i jeżeli zakładamy, że tylko Wińsko jest godnym miejscem do życia dla dzieci,
które uprawiają sport, które się dobrze uczą przynajmniej niektóre z nich, to może zrobimy
jakieś obozy dla dzieci w samym Wińsku, zabierzemy je z ich wiosek bo reszta gminy się nie
liczy. Czterdzieści dwa sołectwa nie istnieją ponieważ Wińsko jest jakąś magiczną stolicą,
jakąś ułudą do której wszyscy powinni dążyć a o resztę mamy już po prostu nie dbać, bo jest i
tak i tak nic nie warta. Nie zgodzę się z tą opinią. Jestem Wójtem Gminy Wińsko a nie
Wińska. Mieszkanie tej Pani i jej dzieciom się należy i jestem przekonana, że we właściwym
czasie uda nam się takie mieszkanie znaleźć i wyremontować, może pozyskać, może w
wyniku przeprowadzek by dzieci znalazły się w okręgu szkolnym, żeby chodziły do szkoły w
Wińsku, żebyśmy nie tracili pieniędzy, które mogłyby wpływać na konto naszej szkoły i
naszych dzieci w naszej gminie. Zawsze mi na tym zależało i dlatego przez półtora roku Panią
Chylak namawiałam do złożenia takiego podania. Od tej skargi na pewno nikogo nie będę
namawiać a jak ktoś się pojawi na dyżurze to doradzę jak to się robi, tak jak do tej pory
podam dokument który należy wypełnić, podam zasady i skontaktuje z Panią Elą Kapnik,
która zajmuje się stroną techniczną tej sprawy. Z powodu zacietrzewienia niektórych radnych
Państwo Bulakowie pozostają w strasznych warunkach mieszkaniowych zamiast przez ulice
przeprowadzić się do wspaniałego domku, no a Pani Chylak wprowadziła duże zaburzenie w
historię swojej rodziny, zupełnie niepotrzebne, dwanaście lat nie podejmowała decyzji, mogła
jeszcze kilka miesięcy poczekać choćby do zakończenia roku szkolnego, żeby nie szarpać
dziećmi w trakcie roku szkolnego, albo żeby mieszkanie nie stało pół roku puste, bo tak by
było gdyby zostało przydzielone zimą podczas kiedy wszystkie dzieci przynajmniej te które
chodzą do szkoły podstawowej i gimnazjum, chodzą do szkoły w Jemielnie. Ta uchwała jest
wyrazem Państwa, powiedziałabym tak, chyba bezradności wobec mojej praworządności.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, tej całej sytuacji konfliktowej by nie było jakby było
zrobione to troszkę inaczej. Jak przyznaliśmy mieszkanie jako Komisja Mienia dla Pani
Chylak,, to można było rano pojechać do Pani tej drugiej, tej drugiej osoby zaproponować
mieszkanie w Budkowie i jedna rodzina by miała mieszkanie i druga.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; w Budkowie jest za duże nie należało jej się.
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Radny Józef Kaczmarek; ale by się bardzo ucieszyła jeszcze, dostała duże mieszkanie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; podczas gdy jej dzieci chodzą do szkoły,
przedszkola w Wińsku, tu jest jej centrum życiowe, jej przyjaciele, krewni, sąsiedzi,
wspierający.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt bardzo fajnie to Pani wszystko opowiada, tu się kłania
Pani wykształcenie dziennikarskie
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; nie mam wykształcenia dziennikarskiego tylko
pedagogiczne.
Radny Stanisław Tolisz; ale pisze Pani felietony i to bardzo ładnie, moje gratulacje. Ale tu nie
chodzi o wykształcenie czy o pisanie, tu chodzi o normalną ludzkość. Jeżeli ta osoba do tej
pory nie złożyła żadnego pisma o mieszkanie komunalne tylko z tego względu, że po prostu
nigdy się o nie nie starała o to, bo jej było wstyd w ogóle gdziekolwiek wyjść. W pewnym
momencie Pani ją do tego nakłoniła żeby napisała to podanie, zrobiła to a potraktowana
została później nie chcę mówić jak. Dano jej nadzieję, nie ma nic gorszego dać człowiekowi
nadzieje a później mu ją odebrać. Załamana jest, była niesamowicie, przecież takich rzeczy
po ludzku się nie robi, to tak jakby pogłaskał psa a później go skopał i wyrzucił go tam gdzieś
na drodze, powiedział won będziesz mi tutaj przeszkadzał, kiedy byłeś mi potrzebny to ja
ciebie pogłaskałem dzisiaj jesteś mi niepotrzebny, tak to wygląda z boku patrząc. Ja Panią
Chylak w ogóle nie znałem, nie znam, widziałem ją raz w życiu na Komisji Mienia, ale
patrząc jak nerwowo to wszystko przeżyła, tak się nie robi. Tu chodziło tylko o ludzką
sprawę. Druga sprawa jak można rano pojechać, jeszcze się Pani tym szczyci, że Pani
pojechała załatwić sprawę, o siódmej czy tam po siódmej godzinie rano, to nie jest teraz, to
nie jest kwiecień, (…) to jeszcze było ciemno prawie może i od razu atakować, że podpisz mi
to pismo bo bardzo potrzebuję, no przecież tak się nie robi jeszcze ile razy można tak
powtarzać, tak się nie robi, Pani Wójt ludzkości trzeba.
Radna Jolanta Rafałko; wydaje mi się, że bardzo ważnym i po to chyba też jest Komisja
Mienia która opiniuje też i jeżeli 100% opinii jest pozytywnej to myślę chociaż te kilka dni
Pani powinna poczekać a nie pędzić i przekonywać Panią Chylak i grać tutaj na emocjach,
bez powiadomienia Komisji Mienia też, że Pani w ogóle jedzie i tą decyzję po prostu nie
bierze pod uwagę.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
6 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, wstrzymało się od głosowania 2 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została przyjęta i skargę
uznaje się za zasadną.
Ad.28.
INTEREPELACJE, ZAPYTANIA, WOLNE WNIOSKI
Radna Joanna Skoczylas; swego czasu poprosiłam Panią Anię Kupczyk o przygotowanie
kwot wolnych środków jakie były, jakie tworzyły się przez ostatnie lata, czy ja dobrze
rozumiem Pani Aniu wartość wolnych środków, wolne środki to jest kwota pieniędzy, która
nie została zagospodarowana z budżetu gminy na dany rok, ona przechodzi na następny rok.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; można tak powiedzieć.
Radna Joanna Skoczylas; która została niewykorzystana z wielu powodów na przykład nie
pozyskania środków
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; to jest dokładnie kwota, no po części też niewykorzystana z
lat ubiegłych, z kredytów z lat ubiegłych które też nie zostały wykorzystane
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Radna Joanna Skoczylas; ale też z kwot, które mieliśmy założone jako wkłady własne do
różnego rodzaju inwestycji czy projektów, tak?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; tak, tak bo w tamtym roku też była wolna kwota i też nie
była w całości wprowadzona nawet do budżetu.
Radna Joanna Skoczylas; czy można powiedzieć, że w jakiś sposób my to
wygospodarowaliśmy czy wypracowaliśmy? To jest to co zostało niezagospodarowane wręcz.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; to znaczy niezagospodarowane zostało tam koło pięćset
tysięcy w tamtym roku.
Radna Joanna Skoczylas; no dobrze ale nie wypracowaliśmy tego, to nie są pieniądze jakieś,
które zarobiliśmy, one po prostu zostały z lat wcześniejszych?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; nie zostały strwonione mimo, że nie poszły na ten
cel (…)
Radna Joanna Skoczylas; nie zostały strwonione ale nie poczyniliśmy żadnych działań, które
mogłyby wpłynąć na to, że je pozyskaliśmy. To teraz pytanie mam do Pani Wójt, dlaczego w
liście do mieszkańców pisze Pani, że wypracowaliśmy i że zrobiliśmy to po raz pierwszy od
trzech kadencji, jeżeli Pani Ania Kupczyk na dokumencie pokazuje mi, że wolne środki były
zawsze, mniej więcej w kwocie miliona od roku 2013?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; w kwocie milion siedemset po raz pierwszy i są
używane do udziałów własnych do projektów
Radna Joanna Skoczylas; ale wcześniejsze lata wolne środki były też, natomiast wiele
mieszkańców, których pytałam odbierają to w ten sposób, że wolnych środków nie było, że
dopiero od tej kadencji mamy, natomiast ja mam zestawienie rok 2013 milion, rok 2014
milion sto dziewiętnaście, rok 2015 milion osiemdziesiąt osiem, 2016 milion dwieście, 2017
milion sześćset dziewięćdziesiąt dwa z czego za trzy miesiące wydaliśmy już większość i w
tym momencie jak też mówi Pani Ania sześćset sześć tysięcy zostaje nam z tych wolnych
środków.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; nie wydaliśmy tylko zaangażowaliśmy w projekty
które trwały
Radna Joanna Skoczylas; to zaangażowaliśmy ale już w jakiś sposób zaplanowaliśmy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pani radna, starałam się pisać możliwie klarownie
i jasno ale jak widać jeszcze za mało klarownie i jasno. To jest moja odpowiedź na Pani
pytanie dlaczego tak napisałam.
Radna Anna Górska; to jeszcze klarowniej trzeba.
Radna Joanna Skoczylas; no dobrze, ja tylko chciałabym potwierdzić, że w latach
wcześniejszych wolne środki również były i w latach następnych były one wykorzystywane
do różnych inwestycji.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; w latach poprzednich były wprowadzane do budżetu
wszystkie od trzynasty, czternasty, piętnasty rok, w roku szesnastym zostało wprowadzone
tam około siedemset tysięcy, pięćset tysięcy w ogóle nie było wprowadzone do budżetu no i
na ten rok mamy prawie milion siedemset, no milion osiemdziesiąt pięć wprowadziliśmy do
budżetu.
Radna Joanna Skoczylas; dostaliśmy od Pani Wójt odpowiedzi na pytania, które zostały przez
nas zadane na ostatniej sesji i jednym z pytań, znaczy na którejś z sesji jeden z radnych
zgłosił, że dostał sygnały odnośnie tego, że sytuacja przychodni w Krzelowie ma się nie za
dobrze. W odpowiedzi na ten temat, na ten problem dostaliśmy informację, że radny Lech
Pawłowski w celu wyjaśnienia spraw dotyczących przychodni w Krzelowie spotkał się z
Panią Kierownik, która udzieliła mu informacji, niemniej jednak jakaś wątpliwość pojawiła
się wśród wszystkich radnych dlatego prosiłabym gdyby Pan mógł powiedzieć co takiego
usłyszał Pan co uspokoiło sytuację?
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Radny Lech Pawłowski; doszły mnie słuchy o likwidacji gabinetu ginekologicznego, jak
poprosiłem Panią Wójt żeby na następną nie sesję tylko na komisje przyszła Pani Kierownik
to usłyszałem z tyłu głosy od Pani Wójt, że to jest kłamstwo. Jak kłamstwo to poszedłem
specjalnie do ośrodka zdrowia bo dostałem takie słuchy o tym zamknięciu gabinetu tak
pokątnie ale myślę jak kłamliwe jest, to poszedłem do ośrodka zdrowia porozmawiać z
dziewczynami czy to jest prawda i oni mnie naprowadzili na drogę, że to jest naprawdę
kłamstwo co ludzie mówią.
Radna Joanna Skoczylas; z dziewczynami to znaczy z kierownikiem?
Radny Lech Pawłowski; na początku z dziewczynami pielęgniarkami i oni mi wytłumaczyli
że to jest nieprawda bo jest taka kolejność że sanepid, dlatego przenoszą gabinet ten
ginekologiczny do Wińska bo sanepid im zabronił z tego względu, że nie ma przebieralni dla
pacjentek i aż zrobi się tą przebieralnię, no tam jeszcze inne sprawy, to gabinet wróci. No i
jeszcze jedna sprawa bo mówili, że tam kardiologię zamykają a to nie prawda, kardiologia
jest jak jest, diabetologia jest jak jest, tylko z tą ginekologią, ale chciałem jeszcze dowiedzieć
się od kierownik, bo jeszcze dziewczyny mówią, że płytki odlatują itd. pozwoliłem sobie
przedzwonić do Pani kierownik i spotkać się w tym ośrodku, żeby na bieżąco przedyskutować
tą sprawę. Pani kierownik przyjechała, pokazała jak to będzie, bo ja miałem też swój plan
żeby ten gabinet przerobić, jest bardzo prosto o przerobienie, mówi zgadza się z tym będzie
przerobiony, będzie remont pomieszczeń tych w których odlatują płytki, kardiologia nawet
będzie jeszcze rozbudowana, bo jest gabinet wolny po laboratorium i po tej rozmowie byłem
zadowolony, bo człowiek się obawia już, że zamykają to, laboratorium zabrali. Ale Pani
kierownik stwierdziła, że wszystko zostaje na miejscu, nawet będzie jeszcze usprawnione.
Zadowolony byłem z tego i powiedziałem, że będę się spotykał co jakiś czas żeby został.
Jeszcze jedno, ta elewacja zewnętrzna jest naprawdę już bardzo bardzo brzydka bo czarna nie
żółta i mówiła, że też się weźmie za to, spróbują to wyczyścić w lecie. Byłem zadowolony,
apteka zostaje, to inne sprawy bo też o aptece, że aptekę zabierają, wszystko jest.
Radna Joanna Skoczylas; czyli nie mamy się czego obawiać?
Radny Lech Pawłowski; nie mamy czego się obawiać i dlatego mówię, że kontroluję, co
miesiąc chodzę do tego ośrodka, z dziewczynami rozmawiam a jak trzeba to i nawet do Pani
kierownik idę.
Radna Joanna Skoczylas; ostatnie pytanie do Pani Wójt, uchwałą Rady Gminy zaprosiliśmy
dwanaście rodzin z Kazachstanu czy mogłaby Pani powiedzieć jak tam sytuacja u nich, czy
mają pracę, czy mają z czego żyć, czy wszystko ok, być może trzeba pomóc coś?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; nie, nie trzeba, jak będzie trzeba to pierwsza się
zwrócę, jest tak że tłumaczenie dokumentów trwa dosyć długo, później te dokumenty są
umiejscawiane, to się załatwia przez USC, potem Urząd Wojewódzki, później Warszawa. W
momencie kiedy są dokumenty gotowe ale nie są jeszcze zintegrowanym dokumentem typu
kartonik dowodu osobistego, już mogą funkcjonować normalnie, wówczas spływają środki te
które im się należą, zwrot kosztów podróży, te pieniądze, które są na zagospodarowanie się
itd. Dlatego były gminy, które to zaniepokoiło, gdzie to trwało kilka miesięcy, u nas udaje się
to zapinać jakoś tak w skali kilku tygodni. W tej chwili rodzina, która jest w Rudawie ma po
tłumaczeniu, obróbce te dokumenty, tak że w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że Urząd
Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich, gdzie rzeczywiście jesteśmy traktowani
wyjątkowo, bez kolejki, w osobnym pokoju i dlatego to trwa krócej niż w innych gminach ale
jednak trochę trwa. W momencie kiedy to obywatelstwo jest już umiejscowione to znaczy oni
uzyskają obywatelstwo z mocy prawa w momencie przekroczenia granicy, tak mówi ustawa o
repatriacji, ale musi być na to ten polski dokument. W momencie kiedy jest ten polski
dokument, wtedy dostają już 500+ i wszystko to inne co dostaje każdy obywatel polski, a te
dodatkowe, te ekstra środki na repatriację, które pozwalają im, no rozkręcić się jeśli chodzi o
życie tutaj a także uregulować pewne długi, no bo jeśli jedni mają na tłumacza a inni nie,
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jedną jakby z wad nie tyle ustawy co jakby organizacji ze strony państwa polskiego, jedna z
nielicznych wad jest taka, że oni przyjeżdżają bez przetłumaczonych dokumentów, ponieważ
tam kosztuje to dziesięć razy drożej. Uważam, że konsulaty powinny to załatwiać tam, wtedy
te formalności u nas trwałyby naprawdę bardzo krótko, bo z tłumaczami jest problem, ale tam
jest wielokrotnie drożej, więc oni decydują się na tłumaczenia tutaj. To tyle. Jeden z panów
wczoraj zdawał egzamin elektryczny ponieważ ma dokumenty, wszystkie dyplomy z tamtej
strony ale ich nostryfikacja jakby jest bardziej długotrwała i mozolna niż zdanie tych
egzaminów jeszcze raz, ma już pracę, drugi z nich
Radna Joanna Skoczylas; pracuje u lokalnego przedsiębiorcy?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; ma pracę ale jeszcze nie ma dokumentów żeby
pracować legalnie, są Panie które chodzą na razie do zajęć dorywczych z intencją pozostania
w tej pracy. Jedna z Pań jest na takiej praktyce, zresztą odpowiedzialni za zachęcanie
pracodawców, instytucją odpowiedzialną za zachęcenie pracodawców różnymi metodami
wynikającymi z ustawy jest Powiatowy Urząd Pracy, który to Urząd Pracy zapoznał się z
ustawą o repatriacji i wie co musi dla nich zrobić, bo znalezienie pracy nie jest problemem
tyle, że pracodawcy mogą tutaj dostać pewne korzystne prewencyjne warunki ze strony
państwa polskiego za pośrednictwem Urzędu Pracy i to jest wszystko na etapie załatwiania.
Trzy rodziny są w drodze, ale ich problem polega na tym, że w tych państwach jak
Kazachstan, Uzbekistan panuje jeszcze coś takiego jak u nas w socjaliźmie, to znaczy jest
oprócz tego, że państwo nasze zgadza się żeby tu przyjechali, oni muszą dostać zgodę na
wyjazd, więc siedzą na walizkach i tak troszeczkę się te ich państwa w których mieszkają
droczą. To trochę trwa ta procedura. W związku z tym po raz kolejny zmieniana jest data
przyjazdu ich tutaj, ponieważ nie mają tego, (…) teraz musi być dokument wyjazdowy żeby
móc skorzystać z dokumentu wjazdowego. I dlatego to trwa. To ma też swoje dobre strony
ponieważ w tych obróbkach tych dokumentów i tak dalej trwa i my etapami uczymy się jak
by coraz sprawniej sprawę realizować, prowadzić.
Radna Joanna Skoczylas; czyli wszystko jest pod kontrolą, w razie czego na razie pomagać,
pomocy nie trzeba z naszej strony.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; nie trzeba, zresztą zgłaszają się ludzie z Polski po
wszystkich tych publikacjach czy może chcą jakieś ciuchy dla dzieci żeby nie obrazić, zawsze
odpowiadamy, że jeżeli chcą przesłać to na GOPS a GOPS już wie co i dla kogo się przyda i
jak to zrobić i to wcale nie muszą być na dzieci repatriantów ale także na nasze dzieci bo taki
bank odzieży także przecież mamy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; zgłosili się do mnie mieszkańcy Boraszyc z
pytaniem, czy droga Boraszyce Małe – Słup, to jest droga gruntowa, czy ta droga jest w
planach w tym roku do jakiegokolwiek utwardzenia czy poprawy stanu jej nawierzchni?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Boraszyce Małe – Słup jest częściowo utwardzona
po prostu po tej zimie zniszczona jak inne jej podobne. Mamy dziesiątki kilometrów takich
dróg i ja dzisiaj tu bez obecności kierowniczki inwestycji i bez tego nie widziałam jej po
zimie nie będę odpowiadać na to pytanie bo złożę jakąś deklarację, która będzie
nieprawdziwa później.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; bardzo bym prosił o odpowiedź na kolejną sesję
Pani Wójt, dobrze?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; przekażę to do referatu inwestycji, który przygotuje
taką odpowiedź.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; chciałem zapytać się jeszcze, ponieważ
przeglądając te dokumenty, które Pani mi dostarczyła, ostatni aneks czy umowa dzierżawy na
działkę 356/5 był do 31 marca, 31 marca mamy za tydzień i co dalej z tą działką, czy będzie
jakakolwiek kontynuacja?
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; to proszę wrócić do tego pytania za tydzień, bo ja
dzisiaj nie wiem w momencie kiedy działka nie jest na sprzedaż, czy będzie zainteresowanie
żeby ją dalej dzierżawić. Przypominam, że dzierżawa nawet w okresie w którym już
wiadomo, że Państwa wolą nie jest ona na sprzedaż, na czym tracimy ten trzymiesięczny
czynsz czy tam kilku, nie wiem ile to miesięcy zostało, to też jakby kolejny czynsz z kolejnej
umowy jest dość bezpieczna. Nie będzie można zarzucić mi na przykład, że wydzierżawiłam
coś o czym już wiedziałam, że nie jest na sprzedaż i potem firma będzie rościła sobie
pretensje o tą kolejną, następną kwotę, ponieważ jest płatność z dołu, jeżeli dzierżawa jest
półroczna to płacą po (..) i trzech miesiącach, jeżeli trzymiesięczna, to po trzech miesiącach.
W piśmie, mogę je nazwać przed sądowym, czy innym wezwaniu ze strony inwestora w
kierunku Państwa jest data, termin sześćdziesięciu dni na rozważenie tej sprawy jeszcze raz.
W związku z tym ja też na to pytanie dzisiaj nie odpowiem, zajmuję się wieloma innymi. W
przeciwieństwie Pana, dla mnie ta sprawa nie jest jakąś taką jedyną ważną, w którą będę się
wgłębiać i nią żyć, w gminie dzieje się dużo ważnych rzeczy, większość to są rzeczy bardzo
dobre, ta sprawa może przekreślić jakby egzystencję tej gminy
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; zadajemy pytania na wiele tematów
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; ale jeszcze nie przekreśliła, w związku z tym nie
jest to coś co kontempluje moją uwagę bardziej niż inne sprawy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; rozumiem, czyli w takim razie do tej pory
obecny dzierżawca nie zwrócił się z prośbą o przedłużenie dzierżawy?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pan zapytał, co będzie dalej? Podczas kiedy
podjęliście decyzję jaką podjęliście, nie zmieniliście tej decyzji
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; teraz pytam się czy ktoś zwrócił się z
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Panie Przewodniczący, na tak sformułowane
pytanie nie będę odpowiadać, bo Pan wychodzi poza swoje kompetencje. Jeżeli Pan pyta czy
Pani zawrze z nimi kolejną umowę dzierżawy czy nie, ja odpowiadam nie wiem i to jeszcze
nie jest moment w którym ja mogę to wiedzieć. A czy i jaka korespondencja jest między nami
itd. to jest moja kompetencja, Wójta a nie Pana radnego.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; pytam się ponieważ poprzednio
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; na pewno ja niczego nie robiłam w tej sprawie w
tajemnicy, tak i tego w tajemnicy nie zrobię lub nie nie zrobię.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; w 2014 roku była podjęta uchwała Rady Gminy
dotycząca wyrażenia zgody Wójtowi na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat, dlatego
pytam się jakie są w takim razie, może Pan Panie Mecenasie wyrazi, przybliży nam w jaki
sposób, czy Pani Wójt może zawrzeć taką umowę dzierżawy bez pytania zgody Rady?
Mecenas Mateusz Chlebowski; już zgoda została wyrażona, jest uchwała.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; jest uchwała (…) do 3 lat, tak?
Mecenas Mateusz Chlebowski; i mieszczą się w tym okresie, taka umowa może być zawarta
bo ta zgoda już jest.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; pytanie czy ma ona sens w momencie kiedy już
wiadomo, że działka nie jest na sprzedaż a z kolei jeżeli ona się okaże po tych spotkaniach na
które Pan powinien inwestora zaprosić, jeżeli się okaże, że jest na sprzedaż a ja tej umowy na
kolejne miesiące nie zawarłam, czyli przepadło bardzo dużo pieniędzy to co będzie
niegospodarnością? To że ją zawrzeć chcę czy jej nie zawrę? Państwo stworzyliście sytuację
trudną, nie ja. Ja muszę w tej sytuacji trudnej znaleźć rozwiązanie, jeszcze go nie znalazłam i
jeszcze mam tydzień na to, żeby je znaleźć. Na pewno nie ma ryzyka, że gmina przyjmie
pieniądze w tym okresie od kiedy jest ta wasza uchwała podjęta, przyjmie pieniądze, które
będzie musiała oddać w tym okresie ostatnim na pewno nie, ponieważ płatność jest na końcu
umowy. Więc zawsze może nie dojść do tej płatności.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; pytam się o tą działkę, ponieważ na ostatniej
sesji, na ostatniej komisji był tutaj burmistrz Prusic Pan Igor Bandrowicz ze
współpracownikami, i padła propozycja przeznaczenia terenów gminnych pod budowę farmy
fotowoltaicznej, dlatego się pytam
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; a to nie ma nic do rzeczy, nic, absolutnie. Tamte
tereny to są nieużytki w Głębowicach, które się do niczego innego nie nadają, spełniają
wszystkie warunki na to, żeby na nich farmę fotowoltaiczną budować i nie chodzi o
prywatnego przedsiębiorcę tylko chodzi o inwestycje związku gmin takiego tak to nazwę (…)
i ten związek gmin za pieniądze, za środki zewnętrzne za pośrednictwem spółki, która
wytwarza spośród siebie inwestuje w coś co ma produkować prąd dla potrzeb jednostek
gminnych, latarni itd. to jest tak jakbyśmy, kiedyś w komunizmie mój kolega dziennikarz
udało mu się wyjechać do Francji, co było trudne. Po trzech latach chciał polecieć do Stanów
a naczelny, który musiał mu wydać zgodę powiedział, po co masz lecieć do Stanów skoro
byłeś w Paryżu. Więc tyle ma wspólnego to o czym mówi Burmistrz Prusic z inwestycją
bioelektrownia Wińsko. To są zupełnie dwie różne wycieczki w zupełnie różnych kierunkach.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; ja nie mówię o inwestycji Bioelektrowni, mówię
tylko o działce. Mówię tylko o działkach gminnych, którymi gmina dysponuje.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; działki inwestycyjne gdyby na nich stawiać
fotowoltaikę to jest jeszcze większe ich zmarnowanie niż oddanie ich pod uprawę rolniczą,
ponieważ działka inwestycyjna dlatego jest wielokrotnie droższa od każdej innej, że na niej
można budować coś co przynosi zyski, natomiast farma fotowoltaiczna to jest coś co stoi
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; i zysków nie przynosi, tak?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; i zysków nie przynosi wprost w postaci podatków,
innych, znaczy ta by nie przynosiła bo byłaby, należała do naszego związku gminnego a
podatek przynosi tylko ten budowlany od obrysu fundamentu stopy tego lustra. Więc się w
ten sposób przelicza, ten podatek od fotowoltaiki stosunkowo za hektar wychodzi niewielki
bo dokładnie tylko pod budowlą jest nie całe lustro tylko ta zabetonowana stopa czyli obrys
fundamentu to się przemnaża w związku z tym, że różni dziwni ludzie podejrzewam, że
oszuści kręcili się w ciągu tych dwóch lat, którzy kombinowali w jakieś dzierżawy dziwne
pod fotowoltaikę, dokładnie sprawdziliśmy jak to jest z pożytkami idącymi z fotowoltaiki,
jaki jest podatek i na kogo on spadnie. Otóż spadnie na właściciela nie na dzierżawcę, jest
mniejszy niż nazwijmy to fabryki ale wielokrotnie większy niż rolny. W związku z tym,
rolnik który wydzierżawi, będzie musiał płacić podatek a ta dzierżawa mu się nijak nie zwróci
więc to byli oszuści. Myśmy ostrzegali mieszkańców przed takimi dzierżawami, jeśli
niektórzy podjęli takie decyzję no to świadomie. Świadomie je podjęli. Tak że fotowoltaika
Głębowice na nieużytku muldy z piasku po wykopach po budowie jeszcze bloków
głębowickich gdzie nic innego nie powstanie już zarasta krzakiem i lasem, to jest coś co jest
znakomite na międzygminną instalację fotowoltaiczną, która ma nie przynosić zysków wprost
z podatków z innych rzeczy, tylko potaniać nasz prąd, który w jednostkach publicznych
zużywamy. I to jest ta historia. I tu nie sprzedajemy nikomu tej ziemi, ona pozostaje nasza,
ten smutny nieużytek pozostaje nasz, ale możemy na nim mieć to coś, co nam obniży
rachunki za prąd, te publiczne, te gminne rachunki za prąd. A działka inwestycyjna w grupie
działek inwestycyjnych przy drodze krajowej na której może powstawać coś co coś
produkuje, wytwarza, od czego jest 2% podatek od wartości budowli i urządzeń, sprzedawana
inwestorowi za żywą gotówkę bo grunt można sprzedawać tylko za gotówkę, nieruchomość
zabudowaną można tylko na raty, to jest ten zysk bezpośredni, który gmina ma ale jest to
przedsiębiorstwo prywatne a nie gminne.
Radny Ryszard Kisielewicz; z pismem do mnie zwrócił się Pan Prezes Zarządu „Wspólnota
Mieszkaniowa Wiejska Chata” w Wińsku z prośbą o przeparkowanie autobusów, które
garażują na parkingu przy ich bloku. Uzasadnia to tym, że rano przy zapalaniu silników jest
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duży hałas, zapylenie spalinami i proponuje w zamian inne jakieś miejsce postojowe tych
autobusów i proponuje tutaj parking przy szkole albo może w jakimś innym miejscu żeby tam
nie było takiego rano hałasu i zanieczyszczonego powietrza. Dlatego tutaj bym podjął jakąś,
Państwu proponuje co byśmy z tym zrobili.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; już od razu zastrzegę, że parking przy szkole nie
jest tylko parkingiem przy szkole. Służy także innym instytucjom i innym celom i jest jak na
razie nie oświetlony bo na to środków zabrakło i nie może być zastawiony autobusami
szczególnie w weekendy, popołudnia wtedy kiedy odbywają się rozgrywki sportowe itd. Ja
dostałam do wiadomości to pismo i wynikało z niego, że zdrowie i życie dzieci jest zagrożone
ponieważ są plamy oleju na których nie wiem dziecko się poślizgnie i się zabije. Nikt
normalny dzieci nie puszcza na parking bez opieki. Moim zdaniem jest to po prostu próba
takiego zrobienia sobie, mieszkam w bloku ale chcę się czuć jak w Lądku Zdroju. Nawet w
Lądku Zdroju jest tylko zamknięta strefa dla ruchu a reszta można jeździć, jest tylko jedna
zamknięta strefa sanatoryjna. To jest nasza gminna działka na której, która jest parkingiem
obok stworzyliśmy specjalnie drugi parking żeby była większa wygoda dla mieszkańców,
żeby sobie mogli parkować i tu i tu i żyłam w nadziei, że oni się jakoś ułożą. Autobusy są tam
w miarę bezpieczne bo jest oświetlenie, bo jest ruch, bo jest DINO. Na tym nieoświetlonym
parkingu tak zwanym przyszkolnym po prostu były kradzieże paliwa, przebijanie opony, tam
póki nie ma monitoringu złażą się jakieś ludzie i po prostu niszczą. Ja mam propozycję
żebyście znaleźli Państwo taką działkę, która wszystkich pogodzi i podjęli decyzję żebyśmy
ją zakupili i wydzierżawili. Bo ja szukając miejsca na to, żeby naszych tych dwóch panów
którzy pracują w Biedronce jako kierowcy tych dużych Tirów, żeby mogli gdzieś się
ulokować w miarę bezpiecznie, takiego miejsca w Wińsku nie znalazłam, które by należało
do gminy. Może Państwo lepiej radni z Wińska powinni znać lepiej Wińsko niż ja, znajdą
taką działkę, którą da się jakoś wydzierżawić, wypożyczyć, może kupić, żeby tam te autobusy
mogły parkować, jak na razie to miejsce przy blokach jest nasze, jest utwardzone jest w
odpowiedniej odległości a jeśli chodzi o dzieci to w tym bloku jest dwoje dzieci, pytałam
rodziców im autobusy nie przeszkadzają.
Radna Anna Górska; Panie Przewodniczący, ja mam taką prośbę, żeby wrócić do takich
praktyk jakie były w poprzednich kadencjach, że dyrektor ZOZ-u przedstawia informację
radnym na sesji to się nazywał bilans. Radni mają pytania, trudno wymagać żeby radni z
pytaniami wszyscy odwiedzali Panią dyrektor, przeszkadzali w pracy ja bym prosiła, żeby
zaprosić Panią dyrektor na sesję celem właśnie takich informacji. Druga moja interpelacja,
proszę o odpowiedź Panią Wójt na piśmie, nie chcę przedłużać już wszyscy jesteśmy
zmęczeni.
Radna odczytała interpelację dotyczącą doprowadzenia wody do świetlicy w Buszkowicach.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; co do tego wniosku Pani radnej, przygotowywany jest
w tej chwili projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ,
wpłynęło już takie sprawozdanie od Pani dyrektor ZOZ i również w przyszłym tygodniu
będzie obradowała Społeczna Rada ZOZ w środę tak że to będzie przedmiotem obrad
następnej sesji.
Radna Anna Górska; czyli na sesji w następnej kolejności.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; jak co roku w kwietniu.
Radny Maciej Kiałka; tutaj Pani Skarbnik powiedziała, że w latach 2013-2014 była też
nadwyżka budżetowa, ja mam z powyższym pytanie, czy w tych latach były brane kredyty?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; teraz dokładnie nie pamiętam, były brane obligacje ale nie
pamiętam czy to był 13 rok czy 14, było 1.600.000 kredytu obligacji na spłatę poprzednich
kredytów wzięte.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; w naszej kadencji czy były kredyty?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; nie tylko ta pożyczka w tamtym roku.
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Radny Maciej Kiałka; trzeba by to przeanalizować praktycznie już nie ma, nieobecni są
poprzedni włodarze ale w tym wypadku to byłoby świadome działanie na niekorzyść
podatników czyli urzędu gminy, bo po prostu wiadomo, że każdy kredyt wiąże się z kosztami
manipulacyjnymi i spłatami rat a tu wolne środki stoją w ogóle są niewykorzystane.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; to znaczy te obligacje co były wzięte ten 1.600.000 były po
to żeby spłacić poprzedni kredyt, ponieważ wskaźniki zadłużenia gminy były nieodpowiednie
i wydłużył się czas spłaty obligacji do roku 2020 i przez to wskaźniki się poprawiły, obligacje
są inaczej w wskaźnikach wyliczane i to była konieczność zamienienia kredytów na
obligacje.
Radny Maciej Kiałka; no tak ale można było spłacić przykładowo jak tam 1.600.000 , można
było pomniejszyć tą ilość tych obligacji w stosunku do tej nadwyżki.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; można było wolnymi środkami, ja nie powiem jak tam
wtedy było.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; ale można było. Można technicznie i prawnie
można było.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk;to było wprowadzone w budżet, ten milion bo już na spięcie
budżetu pewnie była już ta nadwyżka wprowadzona.
Zastępca głównego księgowego Karolina Katan; a te pieniądze co my teraz mamy one nie są
wprowadzone, nie były wprowadzone w budżet kiedy była uchwała tworzona budżetowa, one
po prostu czekały i teraz są wprowadzane w momencie kiedy nam są potrzebne na wkłady
własne do inwestycji.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; budżet i tak się spinał i bez kredytu i bez wolnych
środków, na tym polega różnica.
Zastępca głównego księgowego Karolina Katan; a w tamtych latach po prostu budżet się nie
spinał bez wolnych środków i one były z automatu wprowadzane już na wydatki bieżące.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; z automatu albo zaraz na początku roku.
Zastępca głównego księgowego Karolina Katan; a tutaj my mamy, dysponujemy i możemy je
wydawać na co teraz chcemy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; dlatego te wolne środki były wolne z nazwy ale nie
można było ich użyć na przykład do inwestycji do udziałów własnych bo szły na przykład na
spięcie budżetu plus jeszcze obligacje, kredyt zamieniony na obligacje, żeby to koło się
domknęło żeby nie przekroczyć wskaźników.
Inspektor Elżbieta Kapnik; chciałam udzielić odpowiedzi dla Pani radnej z Wyszęcic po
skontaktowaniu się z pracownikiem odnośnie do kosztów padłej zwierzyny, nie
odpowiedziałam Pani wtedy bo to jest zróżnicowane ze względu na wagę na kg. Do 10 kg to
jest każdorazowo od 1 sztuki 100zł plus 8% VAT plus 500 zł za dojazd, od 10 do 30 kg 200zł
od sztuki + 8% VAT+ dojazd 500zł, od 30 do 50 kg 400zł +8% VAT + 500zł dojazd,
powyżej 100kg 1200zł od sztuki +8% VAT +500zł za dojazd. Podpisana jest umowa z firmą
PPH ul Odkrywców 6 we Wrocławiu, musiała być umowa bo już telefonicznie nie można
było tego kontynuować jak w latach poprzednich bo się zmieniły przepisy. W ubiegłym roku
jak podał Pan Procyszyn było około 5 przypadków rocznie uprzątnięcia padłej zwierzyny.
Ad.29.
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