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Protokół nr 40/2017
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 20 kwietnia 2017 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 900 i zakończono o godz. 1330.
W sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi 80% ustawowego składu Rady Gminy.
Nieobecna radna Agnieszka Bator- Lech, radna Regina Grębosz.
Jeden mandat wygaszony.
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. Łukasza Śliwę.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli;
1. Mieszkańcy gminy
2. 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 poprzedniej 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 przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016
dla gminy Wińsko".
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wińsko. (obręb Krzelów)
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wińsko. (obręb Wińsko)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
12. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
13. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapytał o uwagi do proponowanego porządku
obrad.
Radny Joanna Skoczylas zaproponowała rozszerzenie porządku obrad o uchwałę Rady Gminy
w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. ustalenia prawa wybieralności radnych Gminy
Wińsko, w związku z dyskusją jaka miała miejsce na komisjach.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica wystąpiła o wprowadzenie do porządku obrad
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 D w miejscowości Głębowice”. Wniosła aby
uchwała była rozpatrywana przed uchwałą budżetową, ponieważ jej skutki implikują
bezpośrednio na zawartość uchwały budżetowej.
Radny Stanisław Tolisz zgłosił propozycję uchwały w sprawie odwołania
wiceprzewodniczącej Rady Gminy Wińsko Pani Reginy Grębosz. Wniosek uzasadnił utratą
zaufania do Pani Reginy po ostatnich jej wypowiedziach i zachowaniach. Radny odczytał
uzasadnienie do projektu uchwały.
Radna Anna Górska przekazała, że chciałaby zgłosić autopoprawkę do projektu uchwały Pani
Wójt odnośnie dofinansowania drogi w Głębowicach treści takiej, że również dofinansowanie
drogi w Dąbiu. Podała źródło dofinansowania środki wolne z poprzednich lat.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zwrócił się do Mecenasa z zapytaniem czy taki
rodzaj poprawki można zgłaszać i omawiać przy omawianym projekcie?
Mecenas Łukasz Śliwa potwierdził.
Radna Barbara Żeliźniak nawiązała do obrad komisji które odbyły się w środę, podczas
których wymieniano zdania na temat ewentualnego wprowadzenia w autopoprawce do
projektu uchwały budżetowej środków na dofinansowanie świetlicy w Wyszęcicach i
Głębowicach. Zapytała czy zostały ujęte?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica wyjaśniła; Jeśli chodzi o drogę w Dąbiu
kontaktowałam się z Panem Starostą Nejmanem i powiedział, że każdy kto będzie zakładał,
że mówię nieprawdę może do niego zadzwonić a on to potwierdzi, nie ma na razie żadnej
pisemnej opinii konserwatora zabytków, w związku z tym nie wnosi na razie o zmianę w
budżecie powiatu która uwzględniałaby remont tej drogi. W jego dokumentach takiego śladu,
że droga w Dąbiu ma być robiona nie ma i nie ma sensu cytuję „zamrażać środków”, w
momencie kiedy tylko uzyska jakikolwiek dokument od konserwatora zabytków i on i my
będziemy te środki przesuwać, także jest całym sercem podobnie jak ja za robieniem drogi w
Dąbiu ale teraz przesuwanie środków na ten cel stawiałoby go nieco pod murem. On na razie
złożył pewną deklarację ustną, nie idą za tym żadne dokumenty i powiedział, że on się
wstrzymuje do czasu otrzymania dokumentu od konserwatora i radzi żebyśmy się też z tym
wstrzymali. Ja się tu z nim zgadzam, można do niego zadzwonić i to sprawdzić. Sprawa
Głębowic jest sprawą jasną i pewną, on ma źródło finansowania, my mamy źródło
finansowania a sprawa Dąbia musi poczekać. Tak jak zresztą mówiłam sezon dopiero się
zaczyna i wszystko jeszcze zdążymy jeśli będą ku temu środki. Byłam wczoraj we Wrocławiu
i przejeżdżałam dwa razy koło budynku konserwatora i chciałam wstąpić zapytać o to ale z
drugiej strony pomyślę że byłoby to odczytane, że byłam buntować konserwatora żeby nie dał
pozwolenia na remont drogi w Dąbiu. Dlatego do Urzędu konserwatorskiego przy ulicy
Łokietka wczoraj nie wstępowałam, kończyłam konsultacje na rozmowie z Panem Starostą.
Można zadzwonić i go zapytać czy tak właśnie przebiegało. Jeśli chodzi o świetlice, obydwie
świetlice, konsultowaliśmy się z Ministerstwem Kultury bo jest taki problem, że środki które
możemy przesunąć są środkami które są wpisane w WPF czyli Wieloletniej Prognozie
Finansowej i ruszenie jakiejkolwiek złotówki powoduje burzenie dwuletniej, nawet dalej
tabeli środków. W momencie kiedy, po raz kolejny się odciągną ale do końca maja
otrzymaliśmy taką informację z Ministerstwa Kultury, do końca maja będą rozstrzygnięte
konkursy na pieniądze zewnętrzne na infrastrukturę domów kultury. W tym momencie my
mamy dla GOK-u bardzo pokaźną kwotę zarezerwowaną, która jest uwzględniona w WPF,
zarezerwowaną na udział własny dla Gminnego Ośrodka Kultury na remont infrastruktury
domów kultury. W tym momencie Głębowice i Krzelów należą do GOK-u, właśnie to była
główna motywacja dla którego włączyliśmy te dwie świetlice w największych
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miejscowościach do GOK-u żeby te pieniądze te środki mogły tych dwóch świetlic dotyczyć.
Jest dopiero kwiecień, do końca maja będziemy wiedzieli czy i ile środków mamy
zewnętrznych. W tym momencie uwalniają, po pierwsze ruszamy je bo albo dostajemy te
pieniądze i uruchamiamy je jako udział własny i jest ich wtedy znacznie więcej niż
bezpośrednio potrzebujemy na same instytucje związane z GOK-iem czyli te trzy obiekty
albo tych środków nie dostaniemy i wtedy mamy do dyspozycji ponad 300.000, więc
jednocześnie ruszając te środki na świetlice które mamy w tej chwili zarezerwowane na dom
kultury, raz burzymy porządek jaki mamy w WPF, raz je dysponujemy. Dożynki w
Wyszęcicach są w pierwszą sobotę września, mamy połowę kwietnia. Tu chodzi tylko o
podłogę, prace będą trwały zaledwie kilka dni, w związku z tym czy będą to środki teraz
przesunięte ze zburzeniem całego ładu finansowego jaki mamy w budżecie i WPF-ie czy
stanie się to za miesiąc, czy tam pięć tygodni to nie ma dla prac w świetlicy w Wyszęcicach
żadnego znaczenia, podobnie jak dach w Głębowicach jest w złym stanie od bardzo wielu
sezonów więc ten miesiąc czy półtora miesiąca również nie ma znaczenia, bo jeżeli
dostaniemy środki z ministerstwa to zakres prac w Głębowicach, podobnie jak zakres prac w
Krzelowie będzie znacznie szerszy niż w tej chwili radny z Głębowic o to wnioskował. Stąd
jest to kwestia przeciągnięcia w czasie o jeden miesiąc, o pięć tygodni do, być może to
rozstrzygnięcie będzie w połowie maja, w każdym razie do końca maja po tych wszystkich
przesunięciach które już były, mamy deklarację z Ministerstwa Kultury że takie
rozstrzygnięcia będą i to wyjaśnia. To nie jest żaden zamach na te środki, po prostu są to
działania, które więcej burzą niż dają zwłaszcza, że podkreślam jest początek sezonu, jest
połowa kwietnia czy druga połowa kwietnia i te kilka tygodni nie mają dla samych prac, bo
co innego gdyby chodziło o wielki remont on trwa miesiącami i trzeba zdążyć i rozliczyć się
w roku budżetowym a co innego jeśli chodzi o prace, które mamy wycenione, których czas
trwania jesteśmy w stanie przewidzieć i które mogą się odbyć w większym ładzie, z
większym pożytkiem po prostu miesiąc czy półtora miesiąca później. A na pewno będą
zrobione przed dożynkami.
Radna Barbara Żeliźniak; Czyli w tej autopoprawce nie ma, natomiast tutaj mamy się uzbroić
w cierpliwość.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; Tak jak my wszyscy się uzbrajamy w cierpliwość
jeśli chodzi o pieniądze zewnętrzne.
Radna Barbara Żeliźniak; Ale gwarancji też nie mamy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; Tak ale mamy wtedy gwarancję, że nam się
uwolnią środki nasze, które są, ponad 300.000, które są zaklepane jako udział własny, więc za
ponad 300.000 możemy zrobić znacznie więcej.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Skarbnik ile my mamy wolnych środków? Tak się słyszy o
1.700.000?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Na tę chwilę jest 600.000.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; 1.100.000 zostało już zaangażowane.
Radny Stanisław Tolisz; To co Pani wspomniała o tym konserwatorze zabytków, Pani już to
zrobiła, że Pani ruszyła to mrowisko. Tych szerszeni już Pani ruszyła. Bo niestety dla mnie,
jestem w ogóle zaskoczony, że Pani rusza temat konserwatora zabytków odnośnie drogi,
jeżeli powiat chce zrobić tą drogę i daje 80% to przecież to trzeba, przepraszam, że tak
powiem trzeba durnia żeby tych pieniędzy nie wziąć.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; Proszę zadzwonić do Pana Starosty, ja nie będę z
Panem dyskutować.
Radny Stanisław Tolisz; Pani ze mną nie musi dyskutować.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; Jeśli chodzi o konserwatora zabytków niech się
sołtys Dąbia wypowie ile razy dostawał dokument, że bez zgody konserwatora nie możemy
remontować tej drogi. Ile razy Pan dostał Panie sołtysie? W tamtej kadencji i tej.
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Sołtys sołectwa Dąbie Henryk Sawczyn; Szczerze Pani Wójt? Ani razu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; Jak ani razu? Pan dyrektor Czarny przywoził w
kampanii wyborczej razem ze Starostą Gajosem.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt proszę mi nie przeszkadzać jeszcze mam inną sprawę. Jak
skończę Pani może sobie wtedy mówić.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt proszę, apeluje do Pani o zachowanie
pewnego porządku, radny Tolisz jeszcze nie skończył.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; W tej części Europy Panie Przewodniczący, Pan
jest młodym mężczyzną, w tej części Europy mężczyźni tak nie traktują kobiet. Jeśli w tej
części Europy został Pan radnym i Przewodniczącym Rady to niechże Pan pilnuje pewnego
standardu jaki panuje w tej części Europy. Ja nie będę rozmawiać z nikim, kto będąc
mężczyzną krzyczy na mnie w taki sposób jak Pan Tolisz. Jeśli Pan Tolisz ma ze sobą
problemy w relacjach z kobietami niech je rozwiązuje gdzie indziej i Pan jest do tego
zobowiązany żeby tych standardów pilnować. Jeśli jest Pan mężczyzną, jest Pan młodym
mężczyzną to powinien Pan zwracać na to szczególną uwagę. Jeśli Pana do tej pory nikt tego
nie nauczył to ja wnioskuję gorąco, niech Pan przyjmie ode mnie, kobiety
pięćdziesięciojednoletniej taką właśnie uwagę.
Do wypowiedzi odniósł się Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb, który powiedział;
Pani Wójt zapewniam, że nie wygląda Pani na swoje lata, tylko znacznie młodziej.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; Ale ja się bardzo cieszę że mam pięćdziesiąt jeden
lat.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Radny Tolisz nie skończył zabierać głosu a Pani
wtrąciła mu, chodzi tylko o zachowanie pewnego porządku, jedna osoba kończy mówić
wtedy Pani zabiera głos.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; Jeżeli Pan Tolisz będzie na mnie krzyczał, to ja
też nie będę zachowywać porządku bo ja jestem tak wychowana, że na kobiety mężczyzna nie
krzyczy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mamy do czynienia znowu z tą samą sytuacją,
ja mówię a Pani wchodzi mi w połowę zdania i w ten sposób przekrzykujemy się.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; Jest Pan młodszym mężczyzną i Pan nie pilnuje
starszego mężczyzny, żeby zachowywał minimum kultury.
Radny Stanisław Tolisz wyjaśnił; Panie Przewodniczący ja nie odzywałem się do Pani Wójt
tylko odzywałem się do Pani Skarbnik.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; Która też jest kobietą.
Radny Stanisław Tolisz; Przepraszam bardzo, czy ja do Pani coś mówiłem, Pani mi przerwała
a teraz Pani ma do mnie pretensje. Jak ma Pani problemy może z mężczyznami, Pani
językiem powiem no to, to mnie nie obchodzi w ogóle. Jeżeli chodzi o świetlice,
rozmawialiśmy na komisjach szanowni radni odnośnie tych pieniędzy i była taka obopólna
zgoda, zdziwiony jestem bo nawet i Pani Wójt, że te pieniądze nie będzie problemu żadnego,
ale my mamy wolne środki dlatego proponuję żeby z tych wolnych środków przeznaczyć
tych 15.000 na tą świetlicę, tak samo na Głębowice na ten remont. My nie będziemy czekać
może jutro będzie wichura może będzie deszcz, to nie ważne. Proponuję żeby to zrobić. Panie
Mecenasie czy my możemy uruchomić te środki wolne, my jako Rada? Wolne środki, ja nie
pytam o tych które są zapisane w budżecie.
Mecenas Łukasz Śliwa odpowiedział; Na wniosek Wójta.
Radny Stanisław Tolisz; Na wniosek Wójta tylko? Wolne środki?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Tutaj padała informacja radnej Górskiej z tego
co dobrze słyszałem, że środki pochodzące z środków unijnych, tak? Pani Wójt jeszcze
wracając do tej sprawy drogi w Dąbiu i w Głębowicach, ja mam przed sobą pismo, które Pani
nam dostarczyła, chyba wszystkim radnym, Państwo to widzą mają to przed sobą, pismo z 23
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marca w którym Starosta Wołowski zwraca się do Pani; w trosce o bezpieczeństwo kierowców
poruszających się po drogach Powiatu Wołowskiego, a w szczególności mieszkańców Gminy
Wińsko, zwracam się do Pani Wójt z prośbą i partycypację w kosztach związanych z
modernizacją dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Wińsko: droga powiatowa
w Głębowicach, droga powiatowa w Dąbiu. W załączniku przekazujemy szacunkowe koszty
modernizacji przedmiotowych dróg powiatowych. Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby
oraz udział we wspólnym przedsięwzięciu. Dziś mówi Pani tylko o Głębowicach a o Dąbiu
mówi Pani, że ustaliła Pani z Panem Starostą, że to nie jest ważne, czyli nie wiem na czym
mamy się opierać, mamy przed sobą dokument.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica odparła; Tak nie powiedziałam, proszę nie kłamać
Panie Przewodniczący, nie powiedziałam że to nie jest ważne. Powiedziałam, że musi się
przeciągnąć w czasie, jak Pan ma możliwości proszę zatelefonować do Pana Nejmana czy tak
właśnie mi powiedział.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wysłałem SMS-a do Pana Nejmana, jeżeli Pan
Nejman będzie w stanie odpowiedzieć to zobaczymy. Tak czy siak ja mam przed sobą pismo
w którym prosi Pan Starosta o partycypację gminy Wińsko do drogi Głębowice w kwocie
150.000 zł a do drogi w Dąbiu w kwocie 56.000zł.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; Ja powiedziałam na piśmie, że jak najbardziej tak
i teraz musimy zawrzeć stosowne porozumienie. Po rozmowie z Panem Nejmanem czekamy z
tym porozumieniem i z tą uchwałą w sprawie Dąbia, do momentu uzyskania wiarygodnego
dokumentu od konserwatora zabytków o który to dokument zwrócił się Pan Starosta a nie ja,
ponieważ Pan Starosta jest właścicielem tej drogi.
Radna Anna Górska; Proszę Państwa, szanowni radni, otrzymaliśmy pismo zarządcy dróg
powiatowych ze Starostwa o dofinansowanie tych dróg. Ja nie jestem budowlańcem ani Pani
Wójt nie jest, jeżeli pismo takie do nas zostało (...), zapoznaliśmy się z tym pismem i tak się
przychylają w kierunku remontu tych dróg, to proszę Państwa jaką techniką to zrobią, jak
będą remontować tę drogę ja nie wiem, dlatego też z góry proszę nie zakładać jeżeli to jest
sprawa tego czy innego opinii, że wyklucza remont tej drogi. Pan Starosta zwrócił się o
dofinansowanie na remont drogi a szczegóły są w gestii zarządcy dróg i za to odpowiada i
Pani Wójt dziwi mnie to, może nie dziwi po Pani wszystkich tych występach, jaką Pani
nienawiścią pała do tych wyborców. Była Pani na zebraniu przedwyborczym w Dąbiu, ten
temat był poruszony, no oczywiście ta droga, no oczywiście, oczywiście. Dzisiaj Pani blokuje
to, przecież głupi by zauważył, blokuje Pani. Dla mnie to nie jest kiełbasa wyborcza, ja piątą
kadencję Rady kończę z podniesioną głową. Nikogo nie obrażam tylko zastanawia mnie, skąd
tyle w Pani nienawiści do tych ludzi? Dwadzieścia lat starają się o remont tej drogi, nie przez
nich ta droga została zniszczona tylko przez powódź i decydenci ówczesnych dróg nie
umieścili jej w drogach popowodziowych i to się toczy, były takie już zamiary, zrobiono
chodnik, podwyższono krawężniki mieli tylko dokończyć remont. I dzisiaj kiedy jest to
jedyna szansa od wielu lat żeby skończyć ten remont drogi, to dzisiaj Pani szuka schodów?
Chodzi Pani koło konserwatora budynku zabytków i myśli Pani czy ja wejdę czy nie wejdę?
Pani Wójt, to jest już niejeden przypadek blokowania spraw. Napisałam prośbę do
właściciela stawu w Budkowie to jest wędkarski, co Pani zrobiła? Moją korespondencję Pani
otworzyła i krzyczała Pani, że ja nie mam prawa o środki upominać się. Moją osobistą
kopertę Pani otworzyła z moim nazwiskiem i jeszcze Pani tu krzyczała, że ja jestem tyle lat
radną i ja się nie znam, że ja nie mogę. Radny może, i dzisiaj Pani Wójt proszę życzliwie
ustosunkować się do wszystkich wyborców, a nie obrażać i nie blokować, to jest blokowanie.
Ja proszę radnych o umieszczenie tego, moja poprawka jeszcze raz ją powtórzę i dokończenie
to jest jedyna szansa, a jaka technika Pani Wójt, to nie my decydujemy o tym.
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Głos zabrał Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt chodzi o świetlicę Głębowice, wniosek został
złożony o remont, z tego co wiem, orientuję się, proszę o potwierdzenie, części tylko
świetlicy gdzie znajduje się biblioteka?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica wyjaśniła; Nie, co innego jest Instytut Książki a co
innego jest Ministerstwo Kultury. To są dwa różne konkursy, to nie chodzi teraz o bibliotekę,
chodzi o infrastrukturę domów kultury i uczyniliśmy z dwóch wiejskich świetlic część domu
kultury czyli GOK-u właśnie po to, żeby mogły te świetlice skorzystać, bo są to największe
miejscowości, skorzystać właśnie z tego finansowania. Co innego jest infrastruktura bibliotek
z Instytutu Książki a co innego jest infrastruktura domów kultury. Jest chyba na miejscu Pani
dyrektor Czesia Białek, proszę ją zapytać. W tym momencie jeśli dostaniemy, mamy większy
zakres remontu w Głębowicach i Krzelowie niż na dzisiaj planujemy, to tak zwane niezbędne
minimum, a jeśli tych środków nie będzie to mamy trzysta chyba dwadzieścia tysięcy udziału
własnego zaklepanego, który będziemy mogli rozprowadzić właśnie na świetlice. To są fakty.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt dlatego pytam się bo miałem informację, że był
rzeczoznawca, robił tam właśnie tą wycenę tylko na części gdzie znajduje się biblioteka.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; Nie, tam na bibliotece jest zrobione a teraz dach
nad świetlicą jest wyceniony.
Radny Józef Kaczmarek; Mówimy o wszystkich
Wójt Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica; Dach na bibliotece kosztował 6.000, a ten ma
kosztować dwadzieścia parę.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb, który zaproponował przeniesienie
dyskusji do punktu gdy będzie dyskutowany budżet gminy Wińsko. Powiedział; Pani Wójt
chciałem przypomnieć, tak jak Pan Mecenas mówi, Pani jest dysponentem budżetu i tak
naprawdę oficjalnie tylko na Pani wniosek możemy przyjąć tego rodzaju zmiany. Widzi Pani
i słyszy tą wolę radnych, którzy chcą takich a nie innych zmian i przypominam Pani, że na
ostatnich komisjach połączonych, projekt zmian budżetu gminy Wińsko większością radnych
został odrzucony właśnie ze względu na to, że nie było tych proponowanych zmian. Jak Pani
zauważa te proponowane, Pani poprawka dotycząca tylko drogi w Głębowicach jest
niesatysfakcjonująca. W związku z tym chciałem Pani przypomnieć, że w każdym momencie
sesji może Pani zgłosić wniosek o rozszerzenie, jeżeli Pani jednak dojdzie do wniosku, że
warto jednak tą drogę w Dąbiu zrobić i dołączyć do partycypacji w kosztach.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przypomniał, że pierwszy zgłoszony
projekt został przez radną Skoczylas, został skierowany do parafowania do Pana Mecenasa,
dotyczący powołania komisji doraźnej o której mówiono na ostatnim posiedzeniu
połączonych komisji.
Głos zabrał radny Ryszard Kisielewicz, zwrócił się do Przewodniczącego Rady z prośbą o
wykreślenie jego osoby z członkostwa w wymienionej komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zauważył, że w projekcie są już wpisane
propozycje nazwisk. Przekazał, że propozycje imion i nazwisk będą zgłaszane w momencie
rozmów na temat członków tej komisji. Powiedział; w tym momencie przystępujemy tylko do
głosowania czy w porządku obrad będziemy o tym dyskutować.
Radny Maciej Kiałka zwrócił uwagę, że projekt uchwały powinien zawierać wszystkie
paragrafy bez wpisywania imion i nazwisk członków komisji. Komisja dopiero powinna być
wybrana w trakcie dyskusji przy tym punkcie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb powiedział, że rozumie, że jest to propozycja
radnych wnioskodawców do której Państwo radni wcale nie muszą się odnieść i na temat tych
nazwisk będziemy dyskutować, jeżeli państwa rażą te nazwiska w tym momencie proszę je
wykreślić.
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Radny Maciej Kiałka; Panie Przewodniczący to nie to że rażą nazwiska tylko chodzi o zasady
działania, powinno być tylko wykropkowane i dopiero później powinno być na sali zgłaszane.
Mecenas Łukasz Śliwa potwierdził, że w projekcie nie powinny być nazwiska.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem, w takim razie powinniśmy
wykreślić te nazwiska w tym momencie i zostawić pola wykropkowane i taki projekt uchwały
poddawać pod głosowanie. Tak Panie Mecenasie?
Mecenas Łukasz Śliwa; Chwileczkę.
Radna Joanna Skoczylas; Ponieważ jestem jednym z wnioskodawców tej uchwały bardzo
proszę o wykreślenie nazwisk, była to nasza propozycja, uważaliśmy, że są to osoby
kompetentne do tego, żeby taką komisję przeprowadzić, dlatego też wnioskuję o wykreślenie
nazwisk.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przystępujemy do głosowania, kto z
państwa jest za tym żebyśmy do dzisiejszego porządku obrad, zaraz po dyskusji
sołtysów przystąpili do powołania takiej komisji wtedy będzie to również dyskusja o
składzie członkowskim, proszę o podniesienie ręki?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za wnioskiem głosowało 12 radnych
(jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zwrócił się do wnioskodawców o dostarczenie
projektu dotyczącego odwołania wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani Reginy Grębosz.
Zwrócił się do Mecenasa wskazał na nieobecność Pani Grębosz na sesji.
Mecenas Łukasz Śliwa poprosił o czas.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przystępujemy do głosowania, kto z
państwa jest za tym żebyśmy w dniu dzisiejszym rozmawiali i dyskutowali na temat tego
wniosku, proszę o podniesienie ręki?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za wnioskiem głosowało 8 radnych,
przeciw głosowało 3 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony
przez Panią Wójt dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w
formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1114 D w miejscowości Głębowice”
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za wnioskiem głosowało 12 radnych
( jednogłośnie)
Porządek obrad z poprawkami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
5a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. ustalenia prawa
wybieralności radnych Gminy Wińsko.
5b. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wińsko.
5c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej
Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację
inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 D w miejscowości Głębowice”
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016
dla gminy Wińsko".
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wińsko. (obręb Krzelów)
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wińsko. (obręb Wińsko)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
12. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
13. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z
naniesionymi poprawkami.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem porządku obrad z
poprawkami głosowało 12 radnych (jednogłośnie).
Ad.3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że protokół były do wglądu w
biurze rady gminy, były również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Zapytał czy protokoły są umieszczane w BIP.
Inspektor Barbara Sagan przekazała, że nie są zamieszczane.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poprosił w imieniu radnych oraz mieszkańców
którzy się do Przewodniczącego zgłaszają, aby protokoły ze wszystkich sesji były
umieszczane po przyjęciu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko. Zapytał czy są
uwagi do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z poprzedniej sesji.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem protokołu z poprzedniej
sesji głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Ad. 4
INFORMACJE I KOMUNIKATY
INFORMACJE WÓJTA GMINY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Okres międzysesyjny był bardzo krótki, zwłaszcza
że kilka z tych dni, z tych trzech tygodni zajęły nam święta więc w tym okresie świętowałam
podobnie jak wszyscy Państwo. Miałam także takie szczęście, że w trzecim roku kadencji
udało mi się być po raz pierwszy na aż ośmiodniowym urlopie, urlop ten spędziłam w Korei
Południowej co istotne byłam na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ambasady
Polskiej w Seulu, co prawda wiązało się to z przygotowaniem tam wydania mojej książki i
przygotowaniem do filmu fabularnego na podstawie tejże książki. Niemniej przy okazji
wykorzystałam tę sytuacje promocyjnie, gdyż spodziewamy się na wakacjach grupy
studentów koreańskich z polonistyki w Seulu, którzy odwiedzą Dolny Śląsk, kilka dni mają
spędzić w naszej gminie, sprawy są dość zaawansowane w omawianiu. To tyle jeśli chodzi o
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wymiar promocyjny tego wyjazdu, który był wyjazdem moim prywatnym, podkreślam na
moim prywatnym urlopie.
Przed świętami po raz kolejny, bo było tak przed świętami Bożego Narodzenia z udziałem,
właściwie głównie organizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ale także
Urząd Gminy i GOK spotkanie przedświąteczne dla osób starszych i samotnych , cieszy się to
coraz większym zainteresowaniem. Myślę, że jednoczy naprawdę naszych mieszkańców tych
takich społecznie najsłabszych już w tej chwili ze względu na swoją sytuację życiową i wiek,
że mogą się spotkać wspólnie no i niewątpliwie ta tradycja która już jest, będzie
kontynuowana.
Kontynuowaliśmy prace dotyczące żłobków, jak Państwo wiecie w dwóch punktach w
Wińsku i w Iwnie mamy środki z Ministerstwa Rodziny oraz nasze własne z wolnych
środków zaangażowane na to, żeby powstały w tym roku kalendarzowym żłobki w naszej
gminie.
Odbyła się też rodzaj konferencji prasowej choć nie było to zdarzenie publiczne ale takie
zamknięte, dziennikarze z pism ogólnopolskich z agencji informacyjnych przyjechali do
Wińska, zapoznali się z ważnymi tematami które poruszając na łamach prasy ogólnopolskiej
mogą naszą gminę promować. Pierwsze efekty tego będą już w najbliższych dniach, są to
dziennikarze którzy związani z agencjami czyli są związani z różnymi tytułami, bardzo różne
sprawy ich interesują w związku z tym zupełnie bezinwestycyjnie podjęliśmy ich obiadem i to
wszystko, działania promocyjne wokół naszej gminy powinny się teraz zintensyfikować.
Odbyła się Msza w Smogorzowie Wielkim w której wziął udział nasz misjonarz ksiądz
Wojciech, który pracuje w Kazachstanie, niektórzy jego parafianie są teraz naszymi
mieszkańcami, przywiózł jeszcze ze sobą kilku swoich byłych parafian z innych części Polski
tak że była to bardzo piękna uroczystość. Na winsko.pl uruchomiliśmy tzw. okienko TV i tam
jest taka bardzo wzruszająca relacja z tego wydarzenia, jak 11- letni chłopiec, który od 3
miesięcy mieszka w Polsce, a urodził się w Kazachstanie mówi wszystkie zwrotki Hymnu
Polski to naprawdę są ciarki. W tej chwili każdy może sobie na winsko.pl okienko TV, gmina
wińsko, relacje filmowa z tego wydarzenia obejrzeć.
Odbył się kiermasz staraniem GOKU-u pod kościołem świąteczny, kwiecień jest taki
świąteczny i byłby radosny gdyby nie fakt, że właśnie w wielkim tygodniu wybuchł kolejny
wielki pożar, który strawił dom całkowicie, właściwie została tylko skorupa przy ulicy
Mickiewicza. Przed Bożym Narodzeniem spalił się dom w Węgrzcach Piskorzów, na
następne Boże Narodzenie się wprowadzili, teraz przed Wielkanocą spalił się dom w Wińsku.
Ostatnia wersja jest taka, tu dziękuje wszystkim sołtysom, którzy pozbierali po wioskach
datki na naszych pogorzelców, wszystkim którzy się w to zaangażowali także z urzędu gminy,
z GOPS-u, zewsząd, telewizja która też pokazała i podała numer konta. Najprawdopodobniej
nie będą tego domu odbudowywać tylko budować nowy, to zależy jak się okaże jakie jest
odszkodowanie, ile środków zdołają zebrać. Jeden z naszych przedsiębiorców chce im
podarować działkę żeby na niej mogli się budować i to jest dobra część tej wiadomości. Ja
byłam tamtej nocy kiedy był pożar, bo nie wiedziałam czy ci ludzie nie będą musieli się
znaleźć pod jakimś naszym dachem, mamy takie kryzysowe dachy nad głową w takich
sytuacjach doraźnych, ale mają sporą rodzinę tu na terenie Wińska tak że nie było takiej
potrzeby. Nie chcieli mieszkania zastępczego na czas jakiś tam, czy odbudowy, czy
poratowania się w tej sytuacji naprawdę nie do pozazdroszczenia. Jak już Państwo wiecie w
najbliższą sobotę o godzinie 17-tej nasi głównie miejscowi artyści wystąpią tutaj na
koncercie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, parę złotych rzucić do skrzynki, brać
udział w tym koncercie podobnie jak było po pożarze w Węgrzcach żeby jakieś środki
zebrać. Także nasz ksiądz proboszcz obiecał, że się zaangażuje i że jedną z niedzielnych tac
przeznaczy na pomoc dla naszych mieszkańców.
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Udało się w końcu zawrzeć umowę z Tauronem po długich negocjacjach, będzie trochę
drożej ale i lamp będzie więcej tak, że już na dniach zacznie się inwestycja czyli dowieszanie.
To potrwa oczywiście bo im szybciej będą robić, tym drożej będzie to kosztowało, ale tam
gdzie z pracownikami i Tauronu i urzędu gminy był objazd zrobiony, po wszystkich
sołectwach, rozmowy z sołtysami i selekcjonowanie na które słupy dowieszamy na które nie
dowieszamy, bo trzeba było dojść do pewnego konsensusu, tak że blisko 80 lamp będzie
dowieszonych i już będzie jaśniej. Jak to się stanie, wtedy będziemy szukać grosza na to, żeby
zainwestować w stawianie nowych słupów tam, gdzie prosta dowieszka nie wystarczy, albo
gdzie odległość między słupami jest taka, że podłączenie tego przewodem jest bardzo, bardzo
kosztowne czy mija się już rachunek ekonomiczny z celem jaki można w ten sposób uzyskać.
Trwa aktualizacja kosztorysów projektów związanych z remontami bądź budowami, czyli
ustawianiem nowych świetlic, ponieważ spodziewamy się w czerwcu regulaminu
dofinansowań. Nie wiemy co będzie wymagane w związku z tym przygotowujemy na bazie
starych dokumentów, po inwentaryzacji aktualizujemy to, że w momencie kiedy regulamin
zostanie ogłoszony, żeby w jak najkrótszym czasie być z tymi wnioskami świetlicowymi w
gotowości.
Ukazał się trzeci numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Wińsko, tym razem nie był
wysyłany pocztą ale siłami wolontariuszy i pracowników. Metoda okazała się skuteczna,
wszyscy Państwo potwierdziliście, że do waszych sołectw, do waszych mieszkańców ten
biuletyn dotarł.
Trwa audyt bezpieczeństwa drogowego, kończy się audyt bezpieczeństwa informatycznego.
Pełną wiedzę o tym czy jesteśmy bezpieczni informatycznie to dosyć łatwo naprawić ale, że
nie jesteśmy bezpieczni drogowo to już widać gołym okiem, ale teraz powstaje na ten temat
odpowiedni dokument żebyśmy mogli tego dokumentu używać także aplikując o środki
zewnętrzne na remonty i budowę dróg, szczególnie mostków, które mogą bezpośrednio
zagrażać życiu, po których nie należałoby już jeździć a i takie na naszych drogach i to w tych
drogach niby asfaltowych, które w gminie mamy są, więc będzie dodatkowy argument na to
żeby o drogi którymi my się przemieszczamy bardziej zadbać.
Przypominam, że 3 Maja jest Święto Narodowe, o godzinie 12-tej w kościele parafialnym w
Wińsku odprawiona zostanie Msza św. za Ojczyznę, Msza dla mieszkańców całej gminy więc
szczególnie sołtysów, żeby w imieniu mieszkańców się pojawili, szczególnie na nią
zapraszam.
Przyszło mi również zapoznać się z kilkoma dokumentami i kilkoma propozycjami
dotyczącymi różnych inwestycji na terenie gminy Wińsko, nie padają pytania więc może nie
będę się wypowiadać.
Powiem tylko tyle, że grupa młodych ludzi, nieformalna grupa, która nazwała się
PROpozycją Wińska za moim pośrednictwem zwróciła się o zaproszenie inwestora
Polenergii, który chciał i nadal chce budować elektrownię w naszej gminie, i do takiego
spotkania, oni między sobą wynegocjowali termin taki, który jest najlepszy, to jest 8 maja o
godzinie 17-tej tutaj w Gminnym Ośrodku Kultury w dużej sali takie spotkanie się odbędzie.
Wiem, że inwestor zwrócił się do Radnych, żeby spotkać się z radnymi, będzie główny
technolog, główny inżynier, główny konstruktor, wszyscy ludzie którzy się znają, chce
spotkać się z radnymi dwie godziny wcześniej na spotkaniu z radnymi, spotkaniu które oni
nazywają dość nieszczęśliwie, spotkaniu zamkniętym. Chodzi o to żeby było to spotkanie z
radnymi, a spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców, i na to spotkanie bardzo
serdecznie wszystkich zapraszam na godzinę 17 -tą w GOK-u w dużej sali.
Radna Joanna Skoczylas; Mam pytanie do Pani Wójt, jestem radną, która od lat mieszka w
Orzeszkowie i zawsze troszczyła się o dobro swojej wsi, chciałam się dowiedzieć w tamtym
roku rozmawialiśmy, podejmowaliśmy uchwałę odnośnie wymiany wodociągu, jest to dla
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mnie najważniejsze zadanie dla mojej miejscowości i chciałabym wiedzieć, ponieważ projekt
miał być zakończony, czy wyniki tego projektu w ciągu trzech miesięcy, czy już coś wiadomo
w tym temacie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica odpowiedziała; Może też zacznę od inwokacji tak
jak Pani, Pani rękoma i nogami broniła się przed wodociągiem dla swojej własnej wsi. Mimo
to udało się przegłosować pozytywnie, wnioski są złożone, rozstrzygnięć jeszcze nie ma
aczkolwiek punktacje mamy bardzo wysoką.
Radna Joanna Skoczylas; Chciałam tylko przypomnieć, że na sesji w październiku
głosowałam za przyjęciem tego projektu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Za przyjęciem całego projektu budżetu wówczas
tak, to nie ja zrobiłam z sesji i z komisji konferencję prasową, więc i tak kto zechce będzie
mógł sobie obejrzeć, jak Pani się zachowywała w sprawie tego wodociągu. A dodatkowo
wydzwaniała Pani do dyrektor szkoły w Krzelowie, przecież wam jest bardziej ta
oczyszczalnia potrzebna i kawałek wodociągu dla was i tak dalej.
Radna Joanna Skoczylas; Ale o czym Pani mówi?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Fakty pozostają faktami. Mam nadzieję, że tak
zwany wodociąg letni w Orzeszkowie, który zamarza i strzela i jest kłopotliwy bardzo,
zostanie wyremontowany, na odcinkach wymieniony, mam taką nadzieje i moje starania od
początku właśnie szły w tym kierunku, że jest to najbardziej newralgiczny moment jeśli
chodzi o wodociągi w gminie Wińsko, choć potrzeby wodociągowe są przeogromne oprócz
Orzeszkowa.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zaproponował przeniesienie dyskusji do punktu
interpelacje. Następnie przekazał, że kilku radnych zwróciło się z prośbą czy mogą
przedstawić swoje oświadczenie, wobec czego udzielił głosu radnemu Moczydłowskiemu.
Radny Daniel Moczydłowski powiedział; Drodzy Państwo, w naszej lokalnej prasie,
„Kurierze Gmin”, pewnie Państwo zauważyli, ukazała się dość obszerny wywiad z Panią
Wójt i tam zostały poruszone kwestie, które również bezpośrednio dotyczą mojej osoby,
dlatego postanowiłem przedstawić swoje stanowisko w tej kwestii. Jestem mieszkańcem tej
gminy od zawsze, startowałem w wyborach ze swojego komitetu jako kandydat niezależny,
miałem przyjemność zmagać się z kontrkandydatami, uzyskałem największą ilość głosów,
więc wybory po prostu zostały przez mnie wygrane nie „ograne”, jak zostało to stwierdzone.
Swoich kontrkandydatów szanuję i bardzo cenię. Świadomie przystąpiłem do wyborów,
mając pełną wiedzę na temat tego, iż jeśli zostanę radnym gminy Wińsko nie będę mógł
pełnić funkcji pełnomocnika ds. uzależnień, którym byłem przez kilka lat. Dlatego też w
wyniku wygranych wyborów, złożyłem odpowiednie informacje do urzędu, że nie będę pełnił
funkcji pełnomocnika. Następnie w wyniku wcześniejszej mojej współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Wińsku, uzyskałem propozycję pracy w tejże instytucji, którą
przyjąłem i pełnię do dziś. Dokładam wszelkich starań, jak Państwo doskonale wiecie aby
Gminny Ośrodek Kultury działał w jak najlepszym celu i zaspokajał wszystkie potrzeb
mieszkańców. Na początku tego roku kalendarzowego uzyskałem podwyżkę w wysokości
300zł brutto, w związku z powyższym, moje obecne wynagrodzenie ze stosunku pracy w
Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku wynosi 1300zł brutto.
Wójt
Gminy
Jolanta
Krysowata
Zielnica;
Na
pół
etatu.
Radny Daniel Moczydłowski; Tak oczywiście na pół etatu, ponieważ na drugie pół etatu
jestem pracownikiem Starostwa Powiatowego w Wołowie. Drodzy Państwo, to jest kwestia
dotycząca bezpośrednio mojej osoby, poruszona została również kwestia Młodzieżowej Rady
Gminy w Wińsku, której jestem opiekunem od ponad trzech lat. Jest to grupa młodzieży
wybierana w wyborach przez swoich rówieśników, jest to grupa która angażuje się jak
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Państwo doskonale wiecie w różnego rodzaju działania kulturalne, sportowe rozwoju naszej
gminy. Brała udział aktywnie w współtworzeniu naszej strategii rozwoju gminy Wińsko,
reprezentuje nas w czasie świąt narodowych, reprezentuje młodzież, reprezentuje jej zdanie,
nawiązuje kontakty z młodzieżą z gmin ościennych, tymczasem słyszymy, że Młodzieżowa
Rada przekracza wszelkie możliwe granice i że należałoby się wstydzić, bądź współczuć
tejże grupie. Jestem bardzo zdziwiony takim podejściem do sprawy. Myślę, że raczej
należałoby podjąć pełniejszą współpracę z tą grupa młodzieży. To z mojej strony tyle.
Dziękuję.
Następnie głos zabrał Radny Józef Kaczmarek; Odniosę się Pani Wójt, do tego fragmentu
wywiadu co Pani udzieliła na mój temat. Pani tutaj stwierdziła, że jestem radnym od dwóch
dróg i jednej świetlicy, tylko widzę swój interes tak, tylko swoje sołectwo. Pani Wójt ja
głosowałem w 99% za uchwałami które Pani przedstawiła, głosowałem za drogą tutaj,
głosowałem za drogą w Aleksandrowicach.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica zapytała; Wbrew sumieniu czy zgodnie z
sumieniem Pan głosował?
Radny Józef Kaczmarek; Zgodnie z sumieniem głosowałem zawsze. A w tym czasie, w ciągu
dwóch lat nie było żadnych inwestycji na terenie Głębowic, żadnych i Pani mówi, że ja jestem
tylko radnym własnego okręgu. (…) Następna oczyszczalnia ścieków, według Pani byłem
bierny, stałem z boku, tak? Na ostatniej Pani sesji stawiała mnie na równi z Panem
Pawłowskim, że nam zależało żeby oczyszczalnie przyjąć, myśmy złożyli wniosek , uchwała
została przyjęta, że przejmuje gmina. Jeżeli chodzi o pełnomocnika to była nasza obopólna
decyzja, naprawdę ja pracuję, Leszek jest na emeryturze, ma czas, podjęliśmy taką decyzję.
Będę krótko mówił, szkoła w Głębowicach, Pani Wójt zaleciła Pani daleko idącą ostrożność
w rozmowach z fundacją, dyskrecję wręcz, żebyśmy nie znali Pana Prezydenta, tak było
zawsze mówione a mimo wszystko ja tak podejmowałem rozmowy. Rozmawiałem z
nauczycielami, rozmawiałem z tą obsługą szkoły czy są za czy przeciw, niedługo się Pani
dowie jaki jest wynik tych rozmów. Tego nie mogę zrozumieć, obietnica że dostanie parę
groszy na remont. Nic mi Pani nie obiecała, nie wiem o co chodzi w tym wszystkim.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dokładnie to obiecałam co wszystkim, że w
czerwcu będą nabory na środki na świetlice i nie wcześniej, i nikt nie dostał ekstra pieniędzy
wcześniej na żadną świetlicę bo czekamy na środki zewnętrzne, ta sprawa się przeciąga. A
przejąć szkoły w Głębowicach przez gminę, żadnej rozmowy Pan nie chciał na ten temat, nie
ruszajmy, nikt się nie upomina.
Następnie głos zabrał Pan Adam Hański; Chciałem przedstawić sprawę w imieniu mojej żony
Wandy Hańskiej i chciałem się odnieść do słynnego już wywiadu Pani Wójt. Chce zacytować
na początek to co Pani Wójt mówi w tym wywiadzie; wysokość opłat jest zazwyczaj niższa niż
te, które Stowarzyszenie Jezierzyca (Wanda Hańska patrz skład komitetu referendalnego)
pobierała za świetlicę w Krzelowie. Otóż Proszę Państwa, to jest kłamstwo, po raz który
powtarzane przez Panią Wójt. Myślałem, że Pani Wójt jest już trzeci rok Wójtem to powinna
się zaznajomić jak było to ustalane. A więc w poprzednich latach, za poprzednich wójtów i
rady gminy było ustalane, że opłaty za wynajem sali były pobierane, część było do gminy a
część dysponowała rada sołecka. Wysokość opłat ustalała rada sołecka w Krzelowie, w
poprzedniej kadencji 2011-2015 i obecnie ze zmianami. Także zastanawiam się czy to jest
niewiedza, co bardzo źle świadczy o Pani Wójt, że w trzecim roku nie wie jak to
funkcjonowało, czy to jest ewidentne, perfidne kłamstwo. Ja raczej bym się składał do tej
drugiej wersji i chcę Państwu, bo może nie wszyscy wiedzą, chcę Państwu przedstawić jaka
była sytuacja jeżeli chodzi o świetlicę w Krzelowie. Gmina wyremontowała dach i w zasadzie
świetlica Krzelowa nie nadawała się do użytkowania. Tu nie wiem czy radny Pawłowski,
który był liderem remontu, malowania tej świetlicy wiejskiej to potwierdzi czy może nie.
Może z jakiś przyczyn nie będzie chciał zabrać głosu, ale Leszek chętnie bym usłyszał twój
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głos jak żeśmy jeździli załatwiali sprawę, remontowaliśmy i chcę Państwu powiedzieć, że w
tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że sala od iluś lat funkcjonuje, są wynajmy świetlic
i to dzięki społeczeństwu, zaangażowaniu Leszka jako lidera ale społeczeństwa Krzelowa i
również Stowarzyszenia Jezierzycy, która przez swoje projekty mniej więcej w sali świetlicy
wiejskiej jest w tej chwili zakupionego czy z projektów towaru, powiedzmy rzeczy za
65.000. Są to stoły, krzesła, gdzie właścicielem jest Stowarzyszenie Jezierzyca.
Stowarzyszenie Jezierzyca tylko użycza, bo przecież gmina tych rzeczy nie kupiła.
Właścicielem stołów, krzeseł, firanek żyrandoli i wyposażenia kuchni jest Stowarzyszenie
Jezierzyca. Stowarzyszenie Jezierzyca nie pobiera z tego tytułu żadnych pieniędzy. Oprócz
tego moja żona, inne panie, ja osobiście w wolontariacie przez kilka lat w jakiś sposób
pracujemy, żeby ta świetlica przynosiła dochody. Proszę Państwa, ja na przykład w
wolontariacie nie wiem już ile, cztery czy pięć lat palę za darmo, i jak jest powiedzmy
wynajem świetlicy na stypę czy na wesele, nie pobieram z tego tytułu żadnych pieniędzy. I w
podzięce Pani Wójt w wywiadzie swoim określa moją żonę jako, no prawdopodobnie która
sobie przywłaszcza pieniądze. Kilka lat temu jak ta inicjatywa powstała i powiedzmy były te
sukcesy jeśli chodzi o doposażenie świetlicy, burmistrz ościennej gminy przywiózł,
zorganizował spotkanie na które przyjechali przedstawiciele stowarzyszeń, i po prostu chciał
żeby się ludzie z jego terenu gminy zaznajomili się jak to się robi w Krzelowie, że bez
zainwestowania pieniędzy budżetowych z gminy Wińsko po prostu sala, świetlica wiejska w
Krzelowie zaczęła działać. I przynosi jakieś tam pieniądze. Te pieniądze, które były z
wynajmu świetlicy szły na doposażenie sali, powiedzmy zakup jeszcze naczyń, firanek czy
tam innych rzeczy, które na bieżące potrzeby potrzeba. Tak, że ten wywiad to świadczy o tym
no, że Pani Wójt chyba nie za bardzo się orientuje jak sprawa wygląda w Krzelowie, a szkoda
jak się już jest trzeci rok Wójtem. To bym miał tyle jeżeli chodzi o ten wywiad, teraz
chciałbym drugą sprawę poruszyć jak już jestem na sesji, chodzi o sprawę bo tu słyszę, że jest
dużo środków wolnych, gmina zarobiła bardzo dużo pieniędzy, nie wiadomo co z tymi
pieniędzmi robi? Proszę Państwa, ja zwracam się od Rady, od roku już wiadomo jest, że
będzie reforma oświatowa. Mają powstać szkoły podstawowe znaczy siódme, ósme klasy w
Krzelowie, Orzeszkowie. Czy Państwo byliście w tych szkołach? Zwracam się do radnych.
Czy widzieliście salę gimnastyczną? Ja zadaje pytanie, jak w siódmej, ósmej klasie mają
ćwiczyć dzieci, chłopcy i dziewczęta, jeżeli na przykład w szkole w Krzelowie, mówię tylko
o szkole w Krzelowie, nie ma przebieralni. Jak te dziewczynki mają się przebierać? Chyba, że
w-f ma polegać w szkole na tym, że młodzież się nie będzie przebierała, będzie ćwiczyła w
ubraniu w którym przyszła do szkoły. Przecież tam w ogóle nie ma warunków. Ta sala
powstała gdzieś powiedzmy została zbudowana koniec lat 60- tych, na początku lat 70-tych,
to nie przystaje już do dzisiejszych czasów. A Pani Wójt w swojej propagandzie twierdzi, że
gmina Wińsko jest przygotowana do reformy. No oczywiście w 45, 6 roku też się dzieci
uczyły w szkole i też szkoły były i dzieci się uczyły. W Afryce dzieci się uczą pod chmurką i
też się uczą, tak samo możemy w Krzelowie czy Orzeszkowie. (…) Proszę Państwa, jeżeli są
wolne środki, należałoby już właśnie podejmować pierwsze kroki w tym, żeby powiedzmy
budować nowe sale gimnastyczną, chyba, że Pani Wójt zamierza na przykład zlikwidować
szkoły w Krzelowie czy w Orzeszkowie, albo zmniejszyć te szkoły do szkół czteroklasowych.
Jeżeli do szkół czteroklasowych to prosta sprawa, może nie trzeba tych sal, a jeżeli mają być
klasy ośmioklasowe, to po prostu te sale nie spełniają żadnych warunków na XXI wiek.
Prosta sprawa no nie ma boiska szkolnego w Krzelowie, to znaczy ono jest szkolne boisko
ale ono jest w gorszym stanie niż pięćdziesiąt lat temu. Tak wygląda prawda i prosiłbym,
żeby radni się zainteresowali tym tematem bo widzę, że Pani Wójt ten temat całkowicie w
jakiś sposób nie dostrzega.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica odpowiedziała; Państwo radni się zainteresowali
tym tematem na wniosek pani wójt, i wnioski na środki na remonty i doposażenie i
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modernizacje sal dawno są złożone. Mamy terminy, mamy zabezpieczone środki własne,
mamy sieć szkół, wiemy że szkoły będą ośmioklasowe. My jakby nadrabianie wiedzy
mieszkańca z Krzelowa w czasie sesji to jest strata czasu wszystkich Państwa, bo każdy z
Państwa radnych wie, że Pan po prostu wiedzy nie ma i myśmy kilka sesji, kilka komisji
spędzili na to, żeby problemu o którym Pan mówi nie było, i przewidzieliśmy reformę i
przewidzieliśmy ośmioklasówkę i przewidzieliśmy problemy z salami itd. Niech Pan wiedzę
uzupełnia zanim Pan przyjdzie kilkudziesięciu tutaj obecnym osobom marnować czas.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zwracając się do Pani Wójt zapytał; Do
pierwszej części wypowiedzi Pana Hańskiego też się Pani odniesie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica powiedziała; Nie, nie odniosę się jeżeli Pan Hański
podtrzymuje to co powiedział do dwóch kamer to niech mnie poda do sądu i koniec.
Pan Adam Hański odparł; Czekam z przyjemnością aż mnie Pani poda do sądu.
Głos zabrała Radna Anna Górska; Proszę Państwa, z zażenowaniem czytałam ostatni Kurier,
Pani Wójt. Odniosę się tylko do wypowiedzi mego poprzednika, dwadzieścia lat temu wójt
też był wójtem u nas i pięciu innych kolejnych, takiego traktowania współpracowników, bo
my współpracujemy z Panią, nie było. Takich osobistych wycieczek nie było Pani Wójt,
przykro mi, bo też w pracy zawodowej jako nauczyciel, dyrektor szkoły wiele prac było
społecznych i dzisiaj szanuję bardzo wolontariat, szanuję bardzo ludzi którzy swój czas
poświęcają dla społeczeństwa bo to już wymiera, to są poszczególni tylko ludzie, którzy
społecznie pracują, takim liderem w moim środowisku krzelowskim jest Pani Hańska. Pani
Wójt, ja już podkreślałam tu w jakiejś wypowiedzi, Pan Pawłowski radny obecny,
powiedziałam ile wkładu włożył, bo jestem jedyną osobą, która pierwotnie widziała tą
świetlicę, bo mnie Pan Pawłowski zaprosił i tutaj kibicowałam, że tak powiem po
sportowemu w remoncie tej świetlicy, bo uważałam, że to jest Krzelów, duża miejscowość i
taki ośrodek może być i ten ośrodek gdyby nie Pani Hańska, byłoby tam najwyżej
sprzedawanie jakiś rzeczy, ciucholand i inne rzeczy. Proszę Państwa, z całą
odpowiedzialnością myślałam, że coś się zmieni w tym społeczeństwie przez dwadzieścia lat,
odpowiedzialnie pogorszyło się i tak jak jest teraz, jak są poróżniani radni, jak jest
społeczeństwo, to takiego czegoś nie było. Tak nie może być. Kłamstwa, dwa razy kłamstwo
powiedziane, trzecie raz jest prawdą, jakie pieniądze przywłaszcza sobie ktoś społecznie
pracując? Miliony zdobyła Pani Hańska pisząc projekty i dla parafii, dla kościoła i dla
społeczeństwa. To są nieoszacowane pieniądze, nigdy sami byśmy tego nie wypracowali z
środków unijnych, dotacji i dziś ta osoba ma się denerwować, ma swoje zdrowie nadwyrężać,
bo przepraszam taki akapit w gazecie, no to sugeruje wiele rzeczy. Proszę Pani, Pani Wójt tak
nie można. Dzisiaj się jest wójtem jutro się nie jest. Ja znam takie osoby, które były na
stanowiskach, że dzisiaj przyjadą do wsi, ludzie drzwi zamykają, a są takie, że przyjadą
proszę bardzo, na to sobie zasłużyli. Proszę zmienić front odnośnie mieszkańców, odnośnie
ludzi, być może Pani ma jakieś swoje kryteria w ocenie ludzi ale to kryterium, które jest tutaj
w stosunku do Pani Hańskiej trudno nie zauważyć, poświęcenie dla dobra mieszkańców
zintegrowała to społeczeństwo nie tylko krzelowskie ale sąsiednich miejscowości, ale ode
mnie z miejscowości Dzień Seniora i inne są organizowane w Krzelowie i ludzie są bardzo
zadowoleni. Tak być nie może. Nie może być tak, żeby w ten sposób traktować.
Następnie głos zabrał Radny Lech Pawłowski powiedział; Adaś przyjechał dzisiaj, zaskoczył
mnie. Myślałem, że znowu z jakąś skargą do Przewodniczącego na Pawłowskiego a tu słyszę
parę słów, że to jednak ja byłem tym liderem. I na prawdę nie chwalę się, ale jakby nie ja, a
zostało to na ten czas, żeby ktoś się lider znalazł w tej chwili, to nie ma lidera w Krzelowie, i
sala by była taka sama jak w innych miejscowościach. Dlatego jestem zaskoczony tymi
słowami bo myślałem, że wszystko zrobili Państwo Hańscy a Pawłowski poszedł na bok.
Pan Adam Hański ; To źle myślałeś.
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Radny Lech Pawłowski; Tak myślałem po ostatnich tych wydarzeniach, po ostatnim co słyszę
to na prawdę jestem w szoku .
Następnie głos zabrała Radna Jolanta Rafałko, która powiedziała; Zastanawiałam się czy w
ogóle warto odnieść się do tego artykułu, ale chyba muszę się odnieść do tego artykułu Pani
Wójt, który jest w ostatnim „Kurierze Gmin” i daje Pani tutaj swoją wypowiedzią obraz
arogancji i lekceważenia ludzi. Poniżanie, obrażanie i upokarzanie ludzi jest dla Pani już
chyba standardem.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica powiedziała; A bez kartki Pani nie da rady?
Radna Jolanta Rafałko odparła; Nie, bo podchodzę do tego bardzo emocjonalnie i powiem
jeszcze coś co nie chciałabym powiedzieć.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, apeluję naprawdę o
kulturę i nieprzerywanie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Chciałabym poznać autora tego co jest na kartce.
Pan Adam Hański; To jest arogancja, czysta arogancja.
Radna Jolanta Rafałko; Trudno się spodziewać właśnie tutaj merytoryki w tym piśmie i
mądrości. Jak widać nie zawsze mądrość idzie w parze z wykształceniem. Czy Pani zdaniem
ludzie którzy pracują fizycznie są głupi? A może Pani się nie zastanowiła nigdy nad tym, że
ludzi którzy pracują fizycznie, pracują bo muszą pracować żeby utrzymać swoją rodzinę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica powiedziała min.; (..) ludzi dzielę na dobrych i
złych.
Na sali zapanował gwar, nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Radna Jolanta Rafałko; My się odnosimy do Pani artykułu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Cieszę się bardzo, po to go napisałam.
Radna Jolanta Rafałko; Dlatego my mamy też prawo się do tego odnieść. Pani się wypowiada
na temat szkoły, którą broniliśmy X lat temu, gdy Pani jeszcze nie była tutaj zameldowana,
nie była mieszkańcem.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Byłam dziennikarzem który jej bronił.
Radna Jolanta Rafałko; A może Pani pomyślała, że ja bronię tej szkoły dlatego, że byłam
przewodniczącą Rady Rodziców, matką trojga dzieci które do tej szkoły chodziły, a z resztą
jako pracownik czy ja też nie miałam bronić miejsca swojego pracy? Czy Pani się zastanowiła
nad tym (…) Byłam pracownikiem szkoły, pracuję i moi wyborcy od zawsze wiedzieli gdzie
pracuje, jakim jestem pracownikiem, jestem pracownikiem fizycznym, pracuję w szkole jako
pracownik do prac lekkich, życie mnie nie rozpieszczało, mam czwórkę dzieci i bardzo mnie
to właśnie boli, że Pani Wójt odnosi się z taką arogancją do tego jak pracujemy i gdzie
pracujemy. Ukończyłam szkołę średnią, ukończyłam studium ekonomiczne o kierunku
rachunkowość i rynek rolny, pracuję jak pracuję bo jestem po przeżyciach, mam dwoje dzieci
niepełnosprawnych, pracę musiałam podjąć żeby utrzymywać rodzinę a Pani w ten sposób
obraża moje życie.
Głos zabrał Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt, czytając ten artykuł, całe szczęście może, że
przeczytałem go dopiero po tych komisjach, bo przed komisjami to bym był bardzo
zemocjonowany. Ale w tej chwili nawet patrząc co się dzieje, to trudno opanować nerwy, ale
czytając ten artykuł i teraz tak na chłodno jak Pani pracuje, że Pani zakładała z tego patrząc z
Pani wypowiedzi to wynika, zakładała Pani z tego, że mając pracowników uzależnionych od
siebie ma Pani radnych. Podając ten przykład, że dla Pana Kaczmarka córki zmieniła Pani
stanowisko tylko po to, żeby utrzymać stanowisko, żeby ona była bo on jest radnym, tak to
Pani powiedziała.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie, tak nie powiedziałam.
Radny Stanisław Tolisz; Pan Moczydłowski dostał 500 zł i myślała Pani, że go Pani kupi za
te 500zł, tak to wygląda. Ja się pytam, teraz już nie będę mówił o innych radnych których
Pani tak strasznie obraża, ja się pytam ile stanowisk w tej gminie zostało obsadzonych tak
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właśnie dla swojego kupienia? Bo jeżeli Pani uważa, że jeżeli się kogoś zatrudnia to on musi
być wdzięczny do śmierci, to pytam się co my tu jeszcze w tej gminie musimy zobaczyć?
Chyba to jest Pani sposób na rządzenie bo tak widzę patrząc na to wszystko, co miesiąca Pani
strzela se w kolano i to tak po kolei. Proszę bardzo dalej takie robić artykuły, pisze Pani
wyśmienicie przyznam się szczerze, robią wrażenie ale tylko tyle, ale tu trzeba pracować dla
gminy dla dobra tej gminy a nie tylko piórem. Piórem to Pani potrafi i obrazić kogoś. Tego
jeszcze nie było nigdy, żeby ktoś sobie tak pozwalał jeździć jak Piłsudski na kasztance. (…)
Jeżeli chodzi o Panią Grębosz nawet, wypowiada Pani publicznie jak to Pani kupuje sobie
radnych, niech Pani powie jak sobie Pani kupiła Panią Grębosz? Jak było z zatrudnieniem jej
córki? Proszę bardzo, słuchamy. Jeżeli mamy już mówić szczerze to wszystko do końca.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeśli chodzi o córki radnych, to radny Mirytiuk
stworzył stanowisko sekretarki w GOP-sie zupełnie niepotrzebne,
Radny Stanisław Tolisz; Ja Panią pytam o Panią Grębosz.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Na które to stanowisko nazajutrz została
zatrudniona córka radnego Kaczmarka. Wiedząc, że jest to stanowisko fikcyjne,
przesuwałyśmy ją do zadań tam gdzie brakowało, gdzie była ciąża, gdzie było coś, aż w
końcu zwolniło się stanowisko pracy w zasiłkach rodzinnych i przeszła do zasiłków
rodzinnych, zamiast brać człowieka z ulicy z miasta i tak dalej. Przeszła osoba, która już była
zatrudniona, przez Wójta Mirytiuka na niepotrzebne stanowisko, przeszła na normalne
stabilne stanowisko. I to napisałam, że tak to wyglądało. Nie miało to nic wspólnego z
kupowaniem żadnego radnego.
Radny Stanisław Tolisz; Pytam o Panią Grębosz.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja żadnego radnego na nic nie kupiłam. A jeśli
chodzi o Panią Grębosz to jej córka była na stażu w GOP-sie i w okresie przymusowego tego
po-stażowego zatrudnienia zaszła w ciążę i będzie szczęśliwą mamą i nie jest żadnym
pracownikiem żadnego GOPS-u ani innej jednostki, siedzi w domu.
Radny Stanisław Tolisz; Siedzi w domu a stanowisko jest, a pytam się czy inne stanowiska
też tak zostały obsadzane?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jakie? Które?
Radny Stanisław Tolisz; Swoich znajomych Pani zatrudnia.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jakich swoich znajomych? Żeby znaleźć
wiceskarbnika, który się zna na funduszach zewnętrznych cały Dolny Śląsk objechałam, żeby
znaleźć pierwszą skarbniczkę to z Jeleniej Góry, osobę którą poznałam przez to, że szukałam
skarbnika po wszystkich kolegach wójtach i burmistrzach, co Pan opowiada za bzdury. Każdy
mierzy swoją miarą.
Radny Stanisław Tolisz; Ja tylko patrzę na to co Pani napisała i tak to osądzam właśnie po
tych wypowiedziach Pani.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Każdy mierzy swoją miarą. To że Pan we mnie
widzi oszusta świadczy o tym, jak Pan jest przyzwyczajony patrzeć na świat. Jeżeli ma mi
Pan coś do zarzucenia, bardzo proszę zarzucić mi to, złożyć doniesienie, jest tyle instytucji
kontrolnych, nadzorczych nad samorządem.
Radny Stanisław Tolisz; Prawidłowo CBA się tutaj powinno zająć.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę się zgłosić do CBA. Proszę się zgłosić do
RIO. Proszę się zgłosić do sądów. Na prawdę ja się nie boję i kolportowanie plotek na mój
temat za każdym razem mnie wzmacnia. Wie Pan dlaczego? Dlatego, że te wymyślone plotki
świadczą o tym, że naprawdę nic na mnie nie macie, bo na mnie nie można mieć. Bo ja jestem
uczciwym człowiekiem proszę Pana. I Pan ma z tym problem. A jeżeli była walka o szkołę w
Rudawie, ja byłam w tej walce bardzo aktywna w roli w której wtedy byłam, jako dziennikarz
i tak poznałam Panią Jolę Rafałko, i tak byłam zdumiona, że Pani dyrektor nie walczy o
szkołę tylko wysunęła Jolę bo jest odważną osobą, bo krzyczy, bo jest impulsywna, bo ma
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czwórkę dzieci itd. itd. I jako ten czynnik społeczny a Pani dyrektor siedziała cichutko w
trzecim rzędzie i załapała się do pracy do przedszkola i miała święty spokój. Narażała się Jola
Rafałko. I stąd ją znam i stąd ją pamiętam i to czy sprząta w szkole, czy uczy w szkole nie ma
żadnego znaczenia. Ja mam jedno dziecko na studiach a dwoje dzieci w szkołach
zawodowych. Nie ma dla mnie znaczenia zwód i wykształcenie. Ma dla mnie znaczenie czy
ktoś jest dobry czy zły, wredny czy uczciwy. A jeśli już Pani Górska wstaje, chce po raz
kolejny powiedzieć jak to ja nienawidzę wyborców z Dąbia, jest mi wszystko jedno który
kilometr drogi będzie wyremontowany na terenie naszej gminy, bo jestem wójtem gminy. Jest
mi wszystko jedno czy to będzie Dąbie, czy to będzie Kozowo, czy to będą Gryżyce, czy to
będą Małowice. Jest mi to kompletnie obojętne. Ma znaczenie, uważam, że im więcej ludzi
korzysta z jakiejś drogi tym bardziej się ona należy, bo jakby jedną złotówką zaspakajamy
większą liczbę naszych mieszkańców, ale nie ma dla mnie kompletnie znaczenia która droga
jest położona. Boleję nad tym, że drogi w najgorszym stanie, jakie są w naszej gminie to jest
droga powiatowa biegnąca do Jemielna przez Piskorze i do Jemielna przez Węgrzce.
Dlaczego nie mogę się tak jak należy upomnieć o drogę przez Węgrzce żebyście mi nie
zarzucili, że walczę o drogę sobie do domu. Tymczasem moi wyborcy z Węgrzc i z Kozowa
mają mi to za złe, po co nam wójtowa, o wszystkie drogi walczy a o naszą się nie upomina. A
gdybyśmy my mieli taką drogę jak ma Dąbie, to na pewno bylibyśmy bardzo szczęśliwi.
Radna Anna Górska; Proszę Państwa, Pani Wójt jestem może jedną z niewielu radnych, który
pamięta pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą kadencję. Pamięta jak była potrzeba
wyłonienia pracownika do sekretariatu w GOPS-ie i to nie było to, że akurat to tendencyjnie
było zrobione. Myśmy wiedzieli o tym. To nie było nic ukrywane, bo taki pracownik był
potrzebny a Pani interpretuje według swego, interpretacji którą Pani powinna zachować dla
siebie bo publicznie było całkiem inaczej. I to może Panu Kaczmarkowi niewygodnie w
swojej sprawie zabierać głosu ale tak było Pani Wójt i nie można wszystko co było przedtem
było na nie, ten wójt chciał to, to nie, ten tamto. Każdy o ile pamiętam działał i chciał na
korzyść mieszkańców, ale nie było takiego cynicznego podejścia do ludzi i seniorów takich
jakim ja jestem i do innych. Pani Wójt, proszę przeanalizować to, bo to naprawdę, naprawdę
nie jest, przykro mi, że Wójt który reprezentuje moją gminę, jest Wójtem mojej gminy
podobne takie artykuły wypisuje i tendencyjnie podchodzi do każdego radnego z którym
powinien współpracować, czy to jest dobrze czy to jest źle i sięgać po dzieci ludzkie? Pani
Wójt i dawać za przykłady bo to, bo tamto, bardzo przykre, bardzo przykre pokoleniowo.
Radny Józef Kaczmarek; Ja nie życzyłbym sobie żebyśmy rozmawiali, o mnie możecie
rozmawiać ale o mojej córce to jest jedno i Pani Wójt to nie było przyjęte przez Pana
Mirytiuka. To był konkurs rozpisany na stanowisko. Córka nie jest (…) ona skończyła
Uniwersytet Wrocławski pięć lat. Dostała się od tej pracy, naprawdę nie było jakiś tam
układów dostała się do pracy. Była taka potrzeba. Proszę o tym nie pisać, o mnie może Pani
pisać naprawdę ale o mojej rodzinie, o moich dzieciach ja sobie tego nie życzę. Bardzo Panią
proszę.
Następnie głos zabrała Radna Barbara Żeliźniak, która powiedziała; Proszę Państwa artykuły
się ukazywały, ukazują i będą się ukazywać tylko to jest przykre, że ludzie po prostu czytają i
mogą mieć jakieś tam faktycznie skrzywione wyobrażenie. Ja może tak krótko, bo każdy na
swój temat powiem, że ja na swoją pozycję zawodową pracowałam całe życie, 26 lat w szkole
pracowałam z tego 9 lat ostatnio byłam kierownikiem szkolenia praktycznego, Pani Wójt
pisze, że nie wygrałam konkursu, owszem stanęłam do konkursu, było dwóch kandydatów,
wynik był cztery do czterech i zgodnie z literą prawa kolejnym etapem było powierzenie
stanowiska dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Spośród czterdziestu pięciu
nauczycieli tylko czterech było przeciwko mnie i tak też zostało mi powierzone stanowisko
dyrektora. Natomiast mając 50 lat, 50 lat pracuję na swoją pozycję społeczną i poprzez różne
działania nie wstydzę się chodzić w dzień z podniesiona głową, chociaż nie trzymam jej
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wysoko, bardzo często zniżam ją i uważam, że taka jest moja rola. Natomiast na tą pozycję
pracuje się 50 lat i zawodowo i społecznie i z tego co osiągnęłam będąc po prostu dzieckiem
rolników jestem bardzo dumna, bo zawsze mieszkałam w Wyszęcicach, uważałam, że trochę
światła należy w tą wieś wnieść i kończąc studia ekonomiczne, informatyczne, zarządzanie
oświatą wróciłam również na wieś i dlatego też tutaj jestem i uważam, że nikt nie powinien
tego burzyć i nie mówić mi o uczciwości wewnętrznej bo poprzez różne działanie taka
uczciwość jest postrzegana przez innych ludzi i jest wtedy doceniana, a nie oceniana przez
kogoś z zewnątrz.
Radny Lech Pawłowski powiedział; Ja do Pani Sekretarz, chciałem się dowiedzieć te
programy co Stowarzyszenie Jezierzyca pisało wszystkie o stoły to pisała że na świetlicę, czy
po iluś latach stowarzyszenie może zabrać do stodoły, czy zostają na świetlicy?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska odpowiedziała; Trudno mi w tej chwili odpowiedzieć,
nie znam tych programów.
Radny Lech Pawłowski; Bo taka jest sytuacja, że nas się straszy, że a ja zabiorę krzesła, stoły
do stodoły a wy nie będziecie mieli nic.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Trzeba przeanalizować regulamin.
Radny Lech Pawłowski; Ostatnio na zebraniu tak było.
Pan Adam Hański; W kwestii stołów krzeseł właścicielem jest ten kto zakupił, zakupiło
Stowarzyszenie Jezierzyca, żeby była jasność.
Radny Lech Pawłowski; Ale program pisany był na świetlicę.
Pan Adam Hański; Tak ale właścicielem na stanie jest Jezierzyca i Stowarzyszenie Jezierzyca
użycza tego sprzętu dla świetlicy w Krzelowie. Na dzień dzisiejszy taka sytuacja jest.
Głos zabrała Radna Anna Górska, która powiedziała; Jeszcze chciałam się odnieść do tych
kłamstw w tej gazecie. Pani Wójt, tak Pani mocno akcentuje, że potrzebna droga, że Pani
mieszka w tych Węgrzcach i tak dalej. Relacje między Powiatem a Gminą są bardzo istotne,
jak Pani uważa, dziękuję powiedzieliśmy Panu Adamczakowi w tym Kurierze, bo Pani jest
włodarzem gminy, jak można nie zauważyć, że dopiero teraz władze powiatu, zarząd,
decydenci zajęli się gminą Wińsko? Zgadzam się z Panią, lekceważoną poprzez poprzednich
włodarzy powiatu. Trudno zauważyć tak piękną drogę, trudno zauważyć, że parking koło
szkoły jest zrobiony wyłącznie z pieniędzy powiatu? Dużych pieniędzy. Trudno jest
powiedzieć dziękuję za obiekt gdzie mieści się komunalka na Rolnej, mieści się komunalka i
dwa mieszkania będą? Trudno powiedzieć dziękuje za drogę w Smogorzewie, trudno
powiedzieć dziękuję za zrobiony w Gryżycach mostek gdzie ludzie gubili koła, trudno jest
powiedzieć dziękuję za tak piękne mieszkanie na Piłsudskiego 102 gdzie Nadleśnictwo kiedy
Pan Adamczak Nadleśnictwem przekazało dla naszej gminy, trudno? Pani Wójt, jeżeli tak
będziemy mówić dziękuję ludziom którzy zaangażowali się tu, którzy przyjeżdżają na nasze
sesje, którzy żyją sprawami gminy to proszę naprawdę nie zdziwić się, jeżeli Pani dalej będą
mieszkańcy mówić, że nie ma tej drogi. Jest to pochylenie się zarządcy tych, w ogóle Powiatu
i włożenie wiele spraw do Gminy Wińsko, bo pochylali się również, ale tak nie było to
widoczne. Ile lat się staraliśmy o drogę Piłsudskiego? Proszę Państwa ile lat? (…) Zgoda
buduje niezgoda rujnuje.
Radna Joanna Skoczylas powiedziała; W tym wywiadzie opublikowanym w „Kurierze Gmin”
niejednokrotnie kłamie Pani na temat wielu osób, dlatego też bardzo proszę o zaprzestanie
pisania takich rzeczy, ponieważ tak jak mówię, każdy z nas ma swoje uczucia, które w
pewnym momencie przeleją się w niepotrzebne jakieś niesympatyczne zdarzenia.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Panie Przewodniczący ja nie kłamię, jeżeli kłamię
proszę mnie podać do sądu niech sąd to rozstrzyga to jest po pierwsze, po drugie nie jest mi
trudno powiedzieć dziękuję, proszę sobie wyobrazić, że za bazę dla komunalki zapłaciliśmy
250.000 zł, ja pojechałam na sesję Rady Powiatu i każdemu radnemu podziękowałam,
podałam rękę każdemu. Nawet tym którzy najchętniej wsadzili by mi nóż w plecy, każdemu
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podziękowałam publicznie, dostałam oklaski i każdemu podałam rękę. Potrafię dziękować,
znam też wartość niektórych rzeczy, wiem dlaczego dostaliśmy na parking przy szkole i
zapewniam Panią, że była to zasługa moich działań ale są to sprawy polityczne w które nie
zamierzam Pani wtajemniczać, one się odbywały że tak powiem w kuluarach całej sprawy,
parking przy szkole to była moja obietnica wyborcza i zrealizowałam ją w pierwszym roku.
Mam nadzieję, że uda się ten parking rozbudować, tych miejsc będzie jeszcze więcej. Proszę
nie powtarzać kłamstw i oszczerstw na mój temat, bo na prawdę tak jak pisałam zanim
prawda włoży buty, kłamstwo obiegnie świat i takiej kampanii pomówień i kłamstw jaka jest
na mój temat, to w tej gminie nigdy nie było na temat żadnego innego radnego. Dopóki żył
Wiesiek Baryluk nie było wierszyków, nie było paszkwili, nie było tego wszystkiego a ja
będę pisała do gazety to co jest prawdą, to co jest moją oceną sytuacji i ani Państwa krzyki ani
na zawołanie wywoływane łzy, ani Państwa kłamstwa na mój temat nie są w stanie tego
zahamować. Jeżeli chcecie żebym cokolwiek odkręcała niech mnie do tego zmusi sąd. Proszę
się zgłosić do sądu on rozstrzyga co jest oszczerstwem a co nie jest. Ja już dwie sprawy
wzbudziłam sądowe, jedną przeciwko osobie która otrzymując z Wińska fotokopie
wierszyków zamieszczała je na Facebooku bo myśli, że jak mieszka w Niemczech to jej
prawo nie obowiązuje, musiałaby do Kanady wyjechać tak jak niektórzy, którzy będą mieli
potężne długi, bo tylko z Kanadą nie mamy ekstradycji, bodaj z Ukrainą również i druga
sprawa ona dotyczy bezpośrednio pracownika urzędu miejskiego w Wołowie, który również
funkcjonuje jako dziennikarz „Kuriera Gmin” i to są dwie sprawy z którymi ja zwróciłam się
do sądu żeby rozstrzygnęły czy moje dobra zostały naruszone, czy kłamstwo powoduje realną
stratę dla mojej osoby i dla mojej rodziny i sad to będzie rozstrzygał. Zostawiam to sadowi.
Państwo wykorzystujecie każdą sytuację żeby poszło w lud, że przeze mnie jest takie
pieniactwo w gminie. Nie, do śmierci Wieśka Baryluka pieniactwa żadnego nie było. Ta
zmiana nastąpiła od tej jednej zmiany.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, może Pani rzeczywiście pisać sobie
co Pani rzewnie się podoba
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dziękuje, że Pan mi pozwala.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb kontynuował; w każdym artykule, w każdym
wywiadzie ale nie w wywiadzie, który jest tak naprawdę ogłoszeniem prasowym. Przy tym
ogłoszeniu jest napisane sfinansowane z środków gminy Wińsko, czyli tak naprawdę te
półtora strony gazetowe, wartości około podejrzewam nie wiem dwóch tysięcy złotych,
półtora tysiąca złotych, z pieniędzy podatników gminy Wińsko, uderzające w mieszkańców
gminy Wińsko.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Albo się Pan nie orientuje albo Pan kłamie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Orientuję się bardzo dobrze.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Płacimy zgodnie z umową ryczałt najniższy z
wszystkich trzech gmin, czterech bo jeszcze powiatu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czy to było ogłoszenie prasowe, czy to był
wywiad, który Pani napisała sama ze sobą?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Płacimy ryczał, sołtysi znają pojęcie ryczałtu,
ryczałt to jest opłata stała co miesiąc bez względu na ilość ogłoszeń, na ilość materiału na
wszystko.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt nie udzieliłem Pani głosu naprawdę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Płacimy najniższy ryczałt ze wszystkich
samorządów, które płacą ryczałt ogłoszeniowy dla „Kuriera Gmin” i on wynosi 1100zł,
każdego miesiąca, czy się cokolwiek ukazuje, czy ogłoszenia o nieruchomościach, czy pięć
artykułów, czy wywiad na dwie strony. Co miesiąc płacimy 1100 zł, znacznie mniej niż
pozostałe samorządy tego powiatu. Taką na początku kadencji kwotę udało mi się z Martą

20
Ringart wynegocjować 1100zł i nie płacę za artykuł 2000 ani 500zł za ogłoszenie że
sprzedajemy działki tylko płacimy co miesiąc 1100zł.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb pytał; Czy zapłaciła Pani za ten wywiad?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica odpowiedziała; Nie, nie zapłaciłam za ten wywiad,
płacimy 1100zł każdego miesiąca za wszystkie materiały jakie się ukazują.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Z boku przy tym artykule, do Państwa
informacji jest dopisek sfinansowana z środków gminy Wińsko i tyle w tym temacie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę się zwrócić do „Kuriera Gmin o fakturę za
ten wywiad, wszystkie ogłoszenia jakie zamieszczamy, zamieszczamy w ryczałcie to po
pierwsze, po drugie kiedy mieliśmy środki zewnętrzne na program rewitalizacji i artykuły na
temat rewitalizacji musiały być osobno płatne, taki był wymóg darczyńcy, to wówczas
płaciliśmy z tych pieniędzy darowanych za te artykuły dotyczące rewitalizacji, ku zgorszeniu
w ogóle naczelnej, bo mówi no przecież wiesz, że i tak by się dało w ryczałcie opublikować.
Ja mówię wiem ale taki jest wymóg projektowy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt to nie jest na temat.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To jest na temat bo to są wszystkie rachunki jakie
nasza gmina ma z „Kurierem Gmin”.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pytanie było krótkie, czy artykuł ten, wywiad
który podejrzewam, że sama Pani z sobą przeprowadziła napisała i wysłała do gazety czy
został sfinansowany z środków gminy Wińsko?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Czy któryś z sołtysów mógłby Przewodniczącemu
wytłumaczyć pojęcie ryczałtu?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Nieważne czy to jest ryczałt czy to jest jakaś
inna forma płatności, czy inny sposób
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Gmina Wińsko płaci ryczałt 1100zł bez względu na
to ile materiałów zamieszcza.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; I uważa Pani, że z tego powodu, że gmina
Wińsko płaci ryczałt może Pani publikować i obrażać wszystkich mieszkańców Gminy
Wińsko z tytułu tego ryczałtu, to gratuluje Pani bardzo. Kolejna rzecz, dzwonili do mnie
mieszkańcy to w takim razie muszę Państwu powiedzieć, że czują się oburzeni tym tytułem
artykułu i pytają czy Pani Wójt może nawoływać do takiego ich zdaniem łamania prawa.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tytuł artykułu jest autorstwa redakcji, ja nie
dawałam żadnego takiego tytułu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Nie wiem czyj jest artykuł, jest podpisany
sfinansowano z środków gminy Wińsko, nawołuje do bojkotu referendum. Przypominam
Pani, że powinna Pani zachęcać mieszkańców i krzewić społeczeństwo obywatelskie i
zachęcać mieszkańców do tego żeby brali czynny udział w referendach i wszelkiego rodzaju
wyborach, które są na terenie gminy Wińsko. Rzeczywiście tak jak Pani mówi, Pani jest we
wszystkim bezbłędna, doskonale pojmuje Pani wszelkie zagadnienia a wszyscy dookoła Pani
pozostali radni, mieszkańcy chcą tylko Pani przeszkodzić to tym bardziej nie powinna się
Pani obawiać tego referendum, bo podejrzewam wtedy mieszkańcy pójdą tłumnie i 7000
mieszkańców zagłosuje, tak chcemy żeby Wójt Krysowata- Zielnica pozostała na stanowisku
do końca kadencji.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Będę zawsze apelować o bojkot tego
nieporozumienia, Panie Mecenasie czy mam takie prawo?
Mecenas Łukasz Śliwa odpowiedział; Oczywiście takie prawo jest, można popierać
referendum, być przeciwko, jednocześnie można bojkotować.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Oczywiście Panie Mecenasie, ja wyraziłem
wątpliwości jakie przekazują mi mieszkańcy gminy Wińsko z takim pytaniem.
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Radny Stanisław Tolisz; Panie Mecenasie chciałbym żeby Pan się ustosunkował, jak powinna
tutaj postąpić Pani Sekretarz
Mecenas Łukasz Śliwa; Odpowiem na to podejmując uchwałę.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przekazał informację na temat
obowiązku złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych.
Ad. 5
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Sołtys sołectwa Dąbie Henryk Sawczyn; Chciałbym odnieść się do Pani Wójt w sprawie, że
dostałem pismo od konserwatora zabytków w sprawie tej drogi, nie przypominam sobie
żebym dostał ale pod koniec jeszcze jak Pani Wójt była na tym zebraniu gdzie Pan
Wicestarosta Łyczko załatwił w ciągu dwóch dni pisma, przypomniało mi się rzeczywiście,
że załatwił taką sprawę bo nam obiecał do końca swojej kadencji on tą drogę nam zrobi, no i
zrobił nam takie kuku, że załatwił nam konserwatora zabytków, że nawet konserwator ani nie
był ani nie widział mimo to, że był w Wińsku w tym dniu i my go zapraszaliśmy i jakoś z
tego nic nie było a droga zabytkowa to tak samo jakbym się odniósł do drogi tutaj w Wińsku.
Przecież w Wińsku kostka granitowa została zalana masa bitumiczną, kostka granitowa i
konserwator zabytków tego nie widział? Proszę mi odpowiedzieć. Nie widział tego
konserwator zabytków, że zalewa kostkę granitową?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Część tego pytania odnosi się do Pan Starosty,
ponieważ droga jest powiatowa a druga część, uczestniczyłam aktywnie w pracach nad
Piłsudskiego i strefa A konserwatorska kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Przemysłową, i
konserwator kazał odtworzyć pół rynku w bruku i do momentu skrzyżowania z Przemysłową
i wspólnie myśleliśmy z Panem Czarnym i Panem Starostą i z Karoliną Czapluk jak zrobić
żeby nie robić mieszkańcom takiego kuku jak ten bruk w połowie rynku i na tym odcinku aż
za monopolem do Przemysłowej i wyszło na to, że najbezpieczniej będzie zacząć zadanie
poza strefą zabytkową i je wydłużyć. Dlatego Piłsudskiego ciągnie się lekko aż za znak, za
rozwidlenie, a zaczyna się później. Jak Pan zauważył między rynkiem a Przemysłową droga
jest dziurawa, chodnik jest stary i jest nieruszana właśnie dlatego, że taka była, to była jedyna
metoda, żeby wyjść z problemu kostki granitowej, konserwatora zabytków, od skrzyżowania
z Przemysłową pozwolił. Uczestniczyłam w tym, ponieważ uczestniczyliśmy też znacznie
finansowo w tej sprawie, była rada budowy, na radzie budowy się spotykaliśmy i to wszystko,
z resztą było zebranie przed remontem Piłsudskiego tu w tej sali, ono jest w internecie w
aktualnościach Wińsko powieszone, kiedy wszyscy zaangażowani w sprawę siedzieli tutaj
przy stole, ja z Karoliną Czapluk objaśnialiśmy te kolejne etapy na slajdach, dlaczego tu nie
będzie robione a tam będzie wydłużone, czyli to jest taka wiedza pospolita, ona jest w
internecie i to było kilka tygodni przed rozpoczęciem remontu tej drogi.
Sołtys sołectwa Dąbie Henryk Sawczyn; Czyli rozumiem, że konserwator zabytków wyraził
zgodę na zalanie tej kostki granitowej.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak, nie wyraził zgody tylko do skrzyżowania z
ulicą Przemysłową.
Sołtys sołectwa Dąbie Henryk Sawczyn; A u nas jest
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To proszę pytać o to Starostę i konserwatora. Ja
powiedziałam, specjalnie nie zwolniłam nawet przy tym budynku choć przy nim
przejeżdżałam i w jedna i w drugą stronę, żeby nie było takiego zarzutu, tak jak nie
zainteresowałam się czy konserwator wyrazi zgodę na przykład w Krzelowie na plac zabaw
przy świetlicy, czy nie, bo byłoby, że na pewno pojechałam buntować konserwatora. W ogóle
nie tykam tej sprawy, niech sobie sołectwo robi samo, tak samo tu niech Powiat robi sam, ja
nie tykam tej sprawy. Konserwatorzy byli tu wielokrotnie przy programie rewitalizacji, przy
ocenie rynku, ulicy Mickiewicza, Smogorzówka, Przyborowa tych wizyt tutaj było od groma,
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nigdy nie pokazałam palcem proszę zobaczyć to lub to miejsce i ocenić czy się nadaje czy nie.
Po prostu chowam w tej sprawie głowę w piasek, żeby nie ruszyć tego mrowiska jak Państwo
powiedzieliście, żeby nie wzbudzić tych szerszeni w tym kokonie, żeby czasami konserwator
nie wyszedł przed szereg i nie kazał nam więcej. To co muszę bo składamy projekt, bo
pozwolenie na budowę idzie, zgłoszenie i konsultacja konserwatora tak, wtedy zabiegam
żeby decyzje konserwatora złagodzić, dostosować do naszych warunków, że może jednak
kawałek blachy a nie dachówka taka droga i tak dalej. Tu podejmuję starania gdzie muszę bo
wiem, że i tak i tak Powiat odeśle (…) do konserwatora więc wtedy zabiegam, tam gdzie nie
ma takiej potrzeby unikam. I to jest jedyne rozsądne podejście w sprawie tej drogi. Pamiętam,
że były problemy z konserwatorem i powiedział mi Starosta Nejman, że każdemu potwierdzi,
dopóki nie ma papieru od konserwatora, że wolno, bo chcą przykrywać to właśnie asfaltem,
dopóty ani on nie przesuwa środków żeby ich nie zamrażać, ani nam tego nie radzi. Ważne,
że jest deklaracja, że chcemy i że to będzie możliwe. Ja taką deklarację Staroście złożyłam i
to wszystko. Na prawdę proszę nie szukać spisku bo mi jest naprawdę wszystko jedno, który
sołtys będzie szczęśliwy z kawałka drogi, czy Pan czy ktokolwiek inny, bo zawsze będzie to
wieś w naszej gminie.
Sołtys sołectwa Dąbie Henryk Sawczyn; Właśnie o to chodzi, my chcemy żeby Pani nam
pomogła.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja chcę pomóc całej gminie, jest taka droga która
biegnie przez las i wszyscy mówili leśna, ja wiem dokładnie, że ona jest gminna, nie
pamiętam Aleksandrowice czy Staszowice, pod górkę przez las i ląduje się w gminie Wołów.
Jest to droga która ćwierć gminy nam prowadzi do Wołowa w bardzo prosty sposób, problem
jej polega na tym, że biegnie przez las i jest bardzo stroma i jej zrobienie tak żeby ona po
dwóch, trzech deszczach nie spłynęła nam do wioski jest bardzo drogie. Jest tak drogie, że
można byłoby cztery inne wioski uszczęśliwić tymi samymi pieniędzmi, dlatego tej drogi nie
robimy ale tam jest pięknie jak w Bieszczadach, tam jest ogromy skrót do Wołowa przez co i
Wrocławia i jeżeli w sercu mi gra jakaś droga to właśnie ta. Ale wiem żeby na tej stromiźnie
zrobić to z sensem to jest to cztery razy droższe niż każda inna droga, dlatego póki nie będzie
jakiegoś ekstra finansowania na tego typu niebezpieczne drogi, dopóty tego nie wnoszę i to
jest jedyna, która gdzieś tam w sercu dla mnie jest ważniejsza od innych, ze względu na te
plenery, na to że to udrażnia nam połączenie w ten sposób. Ale nigdy nawet o niej Państwu na
sesjach czy na komisjach nie opowiadałam bo wiem, że nie jestem w stanie na to zdobyć
środków, a to jaki wstyd odczuwam jadąc do Jemielna przez Piskorze, to jest jedyny wstyd
większy niż jak jadę przez swoje własne Węgrzce w których mieszkam.
Sołtys sołectwa Dąbie Henryk Sawczyn; Ale nasza droga, musi Pani zrozumieć, to jest
tragedia.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale niech się Pan przejedzie do Jemielna przez
Piskorze i niech Pan wtedy zacznie mówić o swojej drodze.
Sołtys sołectwa Dąbie Henryk Sawczyn; Myśmy przeżyli tragedię w 97 roku, mija 20 lat jak
czekamy na drogę , 20 lat.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Środki na drogi nie były to środki, jak tu Pani
wskazuje jakieś celowane, powodziowe, można było za te pieniądze robić drogi w całej
gminie, trzeba było robić. Zmieniła się osoba wójta i drogi nie powstały.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie Henryku ja przeczytam Panu odpowiedź
Pana Starosty Nejmana, ja także na najbliższej sesji chcę zabezpieczyć pieniądze na
Głębowice bo na Dąbie jeszcze nie mamy pisemnej zgody konserwatora zabytków ale
zabezpieczyć już można.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; A wczoraj mówił, że nie.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt droga Głębowice – Brzózka równiarka miała być w
marcu, koniec kwietnia, zostały środki.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale nie wiem czy Pan zauważył, że z tych środków
własnych przesuwamy 150.000 na Pana drogę w Głębowicach, ale jeszcze nawet nie
przesunęliśmy i ciągle te pieniądze są w tym samym miejscu, zostaje tam 16.000, proszę
Państwa jesteśmy w trakcie procedury. Ja uważam, że one powinny wejść w pulę bieżącego
utrzymania i wtedy są najbezpieczniejsze, ale mogą wejść w pulę wyrówniarka bo przecież
nie trzeba robić tak jak robiliśmy dwa lata temu gdzie było totalnie zrujnowane, tylko trzeba
ponaprawiać. Kwota 16.000 to jest kwota do przesunięcia także zarządzeniem.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę
Przerwa trwał 10.50-11.05
Ad. 5a
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DORAŹNEJ DS.
USTALENIA PRAWA WYBIERALNOŚCI RADNYCH GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła radna Joanna Skoczylas.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przekazał, że ma adnotację Pana Mecenasa
Łukasza Śliwy, że nie akceptuje projektu uchwały. Zwrócił się do Mecenasa o wyjaśnienie w
tej sprawie.
Mecenas Mateusz Śliwa wyjaśnił; Proszę Państwa nie akceptuję tego projektu uchwały z
dwóch powodów, jeden został wskazany przez Pana radnego przede wszystkim, że są
wskazani tam imiennie członkowie komisji co powinno odbyć się na etapie debaty nad tą
uchwałą.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przypomniał, że poddał pod głosowanie projekt z
wykreślonymi nazwiskami.
Mecenas Mateusz Śliwa; Drugi ważniejszy powód dla którego nie zaakceptowałem tej
uchwały to chciałbym zauważyć że art.21 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że rada
gminy może powołać doraźną komisję do określonych zadań, ustalając przedmiot działania
oraz skład osobowy. W § 2 tejże uchwały, jako przedmiot działania tejże komisji wskazano
ustalenie prawa wybieralności radnych gminy Wińsko na podstawie pisma Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2017 roku. Proszę Państwa sugeruję że przedmiot działania
tej komisji jest wskazany zbyt ogólnie. Prawo wybieralności radnych gminy Wińsko czy w
ogóle na terenie całej Polski jest już uregulowane odpowiednimi przepisami prawa, czy to w
Konstytucji, czy to w ustawie o samorządzie gminnym czy to w ustawie Kodeks Wyborczy.
W piśmie z dnia 5 kwietnia 2017 roku Wojewoda wprost wskazuje, którego radnego dotyczą
wątpliwości i w mojej ocenie, popartej orzeczeniami sądów administracyjnych, przedmiotem
obrad takiej komisji doraźnej mogłyby być tylko właśnie wątpliwości dotyczące prawa
wyboru radnego, który jest wskazany w piśmie Wojewody. Z tych względów nie
zaakceptowałem tej uchwały.
Głos zabrała Radna Joanna Skoczylas, która powiedziała; Ja niemniej jednak bardzo proszę o
to, żeby ta uchwała jednak została poddana głosowaniu dlatego, że radnych mamy czternastu,
ja nie wiem czy za tydzień nie powstaną jakieś wątpliwości co do tego, czy inny radny będzie
mieszkał, dlatego też uważam, że jeżeli Rada Gminy ma prawo powołać komisje do
sprawdzenia pewnych rzeczy, dlatego też proszę żeby komisja została powołana, jak również
proszę żeby komisja zajęła się może chociażby zebraniem oświadczeń od wszystkich radnych
dla wyjaśnienia wszelkich przyszłych niepewności co do tego, gdzie kto mieszka, za jaki
obszar odpowiada i jakim terenem się zajmuje.
Mecenas Mateusz Śliwa; Jeżeli pojawią się wątpliwości co do miejsca zamieszkania w
przyszłości, za tydzień za dwa, za kilka miesięcy kolejnego radnego, to ja nie widzę
problemów aby powołać kolejną uchwałę w tej sprawie, w sprawie komisji doraźnej
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natomiast co do tej uchwały ja akceptuję ją negatywnie, podtrzymuję stanowisko, które
wyraziłem już wcześniej.
Radna Joanna Skoczylas; Niemniej jednak jako jedna z wnioskodawców tej uchwały proszę
żebyśmy wykorzystali narzędzie jakie mamy czyli powołanie komisji, która w jakiś sposób
określi miejsce zamieszkania nas wszystkich.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przypomniał art. 21 ust 1 ustawy o
samorządzie gminnym który mówi że rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i
doraźne komisje do określonych zadań ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
Powiedział; szanowni Państwo, nie chciałbym, żeby w najbliższym czasie sprawa
zamieszkania jednego radnego bądź kolejnego radnego była wykorzystywana tak naprawdę
do celów politycznych. Powiem Państwu w ten sposób, jako pełnomocnik inicjatora
referendum byłem w obowiązku do wskazania miejsca zamieszkania z tego powodu Pani
Wójt przez około trzy tygodnie utrudniała danie odpowiedniej odpowiedzi Komisarzowi
Wyborczemu we Wrocławiu, który zwrócił się z pytaniem, który sprawdzał, czy członkowie
komitetu referendalnego zamieszkują, są mieszkańcami danej gminy. W końcu odbyła się
kontrola, która wskazała jednoznacznie, że jestem w rejestrze wyborców, mimo to Pani Wójt,
tak podejrzewam, że to z namowy Pani Wójt Pan Wojewoda zainteresował się tą sprawą.
Przypominam Pani, że to równie dobrze Pani sama jako Wójt Gminy Wińsko mogła
przeprowadzić tego rodzaju postępowanie. Tu mamy do czynienie z taką sytuacją, że
Wojewoda zwraca się do Rady Gminy Wińsko z prośbą, w związku z uzyskaniem informacji
o braku prawa wybieralności przeze mnie. W związku z tym również przychylam się do
radnej Skoczylas, tak żeby nie opóźniać przede wszystkim terminów związanych także z tym
zbliżającym się referendum, żeby to nie był kolejny pretekst dla Pani Wójt do podnoszenia
jak niedawno zgłosiła w proteście do Komisarza Wyborczego, że rzekomo w Białawach
Małych już w lutym były zbierane podpisy za odwołaniem jej ze stanowiska. Chciałem Pani
powiedzieć jeszcze teraz publicznie, że komitet referendalny, którego jestem pełnomocnikiem
dopiero w dniu 14 marca fizycznie przygotował kartę wzoru do podpisu a pierwsze podpisy
zdaje się noszą datę 19 marca więc w jaki sposób w lutym mogły takie podpisy być zbierane.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę sołtysów zapytać.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pytałem się Pani sołtys z Biaław, która wyraźnie
powiedziała, że nic takiego nie miało miejsca, jedyne co zbierała jakie dodatkowe podpisy to
zbierała podpisy w marcu bądź w kwietniu dokładnie nie pamięta, dotyczące sprzeciwu
przeciwko temu, że podniosła Pani opłaty za wynajmowanie świetlic. W związku z tym ja jak
najbardziej przychylam się do tej propozycji. W takim razie czy są jeszcze jakieś głosy w
dyskusji? Nie ma dzisiaj niestety radnej Reginy Grębosz, która jak ostatnio się
dowiedzieliśmy powołała samoistnie tego rodzaju komisję bez poinformowania pozostałych
radnych, powołała tą komisję bezprawnie, na mocy dekretacji pisma od Pana Wojewody tylko
do niej, dlatego też zanim przystąpimy do głosowania bardzo bym prosił o podanie składu
komisji tutaj wnioskodawcy proponują pięć osób, przypominam że głosujemy nad projektem,
który tak naprawdę zawiera pięć osób a to była propozycja tylko osób, które składały ten
wniosek. Muszę usłyszeć fizycznie jeszcze raz te nazwiska, żeby je poddać pod głosowanie.
Radny Józef Kaczmarek zaproponował Jolantę Rafałko.
Radna Jolanta Rafałko wyraziła zgodę.
Radna Joanna Skoczylas zaproponowała radnego Daniela Moczydłowskiego.
Radny Daniel Moczydłowski wyraził zgodę.
Radna Jolanta Rafałko zgłosiła radną Annę Górską.
Radna Anna Górska wyraziła zgodę.
Radna Joanna Skoczylas powiedziała, że przychylała by się do tego by był zgłoszony Pan
Ryszard Kisielewicz ponieważ jest sołtysem Wińska.
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Radny Ryszard Kisielewicz nie wyraził zgody. Powiedział; Chciałbym być sołtysem w
zgodzie ze wszystkimi, tu będą jakieś konflikty, już byłem w tej komisji powołanej, (…) jak
jest Pan Michał Moczydłowski jest w radzie sołeckiej tak samo dobrze mieszkańców zna jak
i ja, proszę mnie zrozumieć.
Radna Anna Górska zaproponowała radną Barbarę Żeliźniak
Radna Barbara Żeliźniak wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie Mecenasie jeszcze raz dokonujemy
wyboru, określenia przewodniczącego też tej komisji?
Mecenas Łukasz Śliwa; Tak oczywiście.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czy ktoś z Państwa został zgłoszony jako
przewodniczący komisji?
Radna Anna Górska wskazała panią Jolantę Rafałko.
Radna Jolanta Rafałko wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej
sprawie. Proponowany skład komisji przewodnicząca Jolanta Rafałko, członkowie komisji;
Daniel Moczydłowski, Anna Górska, Barbara Żeliźniak.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
8 radnych, wstrzymało się od głosowania 4 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
Ad. 5b
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA
WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawił radny Stanisław Tolisz.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb wskazał na brak akceptacji Mecenasa dla
przedstawionego projektu uchwały, poprosił o uzasadnienia stanowiska.
Głos zabrał Mecenas Łukasz Śliwa który powiedział; Panie Przewodniczący zaakceptowałem
tą uchwałę negatywnie z tego względu, że Pani Regina Grębosz jest dzisiaj nieobecna. Z
informacji które posiadam jest to obecność usprawiedliwiona, jest na zwolnieniu
zdrowotnym. Przed podjęciem debaty nad taką uchwałą i przed głosowaniem Pani Regina
Grębosz powinna zająć stanowisko, wypowiedzieć się, wyjaśnić okoliczności na podstawie
których ta uchwała ma być podjęta, czy ma być procedowana. Zwłaszcza w tej sprawie akurat
Pani Regina Grębosz powinna zająć stanowisko, gdyż jako uzasadnienie tej uchwały podaje
się utratę zaufania, powołując się na pewne okoliczności, więc z tych względów tym bardziej
Pani Regina powinna mieć głos i zająć stanowisko w sprawie tej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie Mecenasie czy to jest w jakiś sposób
uwarunkowane prawnie to co Pan powiedział, czy mamy w statucie zapis, że nie możemy
głosować nad odwołaniem wiceprzewodniczącego gdy jest on nieobecny?
Mecenas Łukasz Śliwa wyjaśnił; Nieobecność usprawiedliwiona powoduje ten stan prawny,
że nie mogą Państwo nad tą uchwałą głosować w tej chwili, gdyby to była obecność
nieusprawiedliwiona to nie byłoby przeszkód do podjęcia takiej uchwały poza oczywiście
jakimiś względami etycznymi.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bardzo bym Pana prosił o wskazanie podstawy
prawnej dla tego stanowiska.
Głos zabrał Radny Stanisław Tolisz; Przypomnę, Pana Mecenasa nie było na komisjach które
odbyły się dwa dni temu, na których dyskutowaliśmy dosłownie dwie, trzy godziny tylko na
temat właśnie Pani Grębosz, bo okazało się, że powołała komisję z gwiazd i tak przynajmniej

26
jest w moim odczuciu i myślę, że w odczuciu większości radnych, samowolnie i na podstawie
właśnie tego zdarzenia zaważyło to że złożyliśmy taką uchwałę.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Zanim Pan Mecenas poszuka podstawy prawnej
chciałem Państwu przypomnieć, że pismo Pana Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia
2017 roku zostało w gminie Wińsko w biurze podawczym czy właściwie w gabinecie Pani
Sekretarz zadekretowane tylko i wyłącznie do Wiceprzewodniczącej Pani Reginy Grębosz.
Na ostatnich komisjach obie Panie tłumaczyły się, że zostało to pismo zadekretowane
ponieważ taka była wykładnia Mecenasa Chlebowskiego, który uznał, że w tej sytuacji tylko
radna Grębosz jako starsza wiekiem Wiceprzewodnicząca powinna dostać to pismo. Pani
Grębosz bez poinformowania pozostałych radnych powołała komisję, nie wiemy tak
naprawdę do tej pory na jakiej podstawie, ponieważ do mnie jako Przewodniczącego Rady
Gminy, chyba że do Państwa radnych dotarły takie dokumenty. Pani Basiu czy coś wpłynęło
do biura rady od Pani Grębosz?
Inspektor Barbara Sagan; Nie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W biegłym tygodniu poprosiłem Panią Grębosz
o wyjaśnienie na jakiej podstawie powołała taką komisję i jakim kluczem kierowała się
powołując konkretne osoby do tej komisji. Nie dostałem do tej pory żadnej informacji,
chciałem Państwu powiedzieć tylko, że uważam, że w tej sytuacji został naruszony tak na
prawdę mój mir domowy, ponieważ pięć osób przyszło czy można powiedzieć że wtargnęło
na teren mojej posesji z żądaniami takimi, żeby okazać im biurko przy którym pracuję, moją
sypialnię, więc ja uważam, że naprawdę nie żyjemy w państwie policyjnym, nie zgadzam się
na takie metody, albo Pani Regina Grębosz została tutaj zmanipulowana i wprowadzona w
błąd przez Pana Mecenasa Chlebowskiego, tak jak mówiła, albo zbytnio mu zaufała albo z
pełną świadomością do tego przystąpiła. W moim mniemaniu również Pani Sekretarz, Pani
postępowanie, które mamy tutaj do czynienia z nim naocznie, że dekretuje Pani pismo
skierowane do radnych Rady Gminy Wińsko tylko i wyłącznie do Wiceprzewodniczącej jest
karygodne, naprawdę w imieniu radnych apeluję do Pani oraz do Pani Wójt jako do osoby,
która zapewnia nam obsługę nie tylko prawną ale również taką obsługę kancelaryjną Radzie
Gminy i to jest wasz ustawowy obowiązek, apeluję do was drogie Panie żebyście następnym
razem, każde pismo które jest adresowane do Rady Gminy przekazywały do Rady Gminy,
tam jest pracownik który ma obowiązek od razu poinformować wszystkich radnych, że takie
pismo wpłynęło. Każdy z nas ma skrzynki mailowe, wczoraj mieliśmy taką sytuację, Pani
Wójt dostarczyła wysłała maile, dostaliśmy SMS , dostaliśmy powiadomienie telefoniczne, że
zostały dostarczone nam dodatkowe materiały. W tym momencie ja uważam, że to było
znaczące przekroczenie uprawnień z Pani strony Pani Sekretarz, z drugiej strony mamy tutaj
do czynienia z naruszeniem tak naprawdę mojego, z takim działaniem nękającym czyli
nachodzeniem mnie w domu, bez żadnej zapowiedzi to nie jest państwo policyjne ja się z
tym nie zgadzam i naprawdę rozważam bardzo poważnie żeby donieść o tej całej sprawie do
prokuratury ze względu na przekroczenie uprawnień zarówno przez Wiceprzewodniczącą
Rady Gminy Panią Reginę Grębosz jak również przez Panią. Uważam, że nie dopełniła Pani
w tym momencie obowiązków i powinna zostać Pani naprawdę dyscyplinarnie zwolniona.
Nie świadczy Pani pracy tak naprawdę na rzecz ogółu mieszkańców Gminy Wińsko, ogółu
radnych, tylko wybiera sobie Pani konkretną radną, która w dodatku w dniu dzisiejszym nie
przychodzi na sesję.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Jak Państwo wszyscy tutaj macie na wezwaniu
skierowałam Rada Gminy - Regina Grębosz Wiceprzewodnicząca + SG czyli Sekretarz
Gminy, moja osoba jako urzędnika wyborczego Gminy Wińsko i pismo to zostało poprzez
biuro pani Basi przesłane do wszystkich radnych wraz z materiałem sesyjnymi.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Zostało dołączone do materiałów na sesję w
środę kiedy we wtorek odbyło się już pierwsze posiedzenie nielegalnej komisji śledczej.
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Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Na tym moja rola się kończy, uważam że właściwie
zadekretowałam pismo bo jak Pan widzi jest napisane Rada Gminy - Regina Grębosz
Wiceprzewodnicząca.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Przypominam, że ja jestem kierownikiem zakładu
pracy pod tytułem urząd gminy, ja zatrudniam i ja zwalniam, mam się trzymać prawa pracy,
ustawy o samorządzie i proszę dyscyplinarnymi zwolnieniami moich pracowników nie
straszyć, bo to nie jest Pana kompetencją. Pan w tej chwili jest chyba pracownikiem OSIR-u
w Wołowie a nie szefem urzędu gminy Wińsko.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie Mecenasie czy znalazł Pan tą podstawę
prawną?
Mecenas Łukasz Śliwa; § 49 statutu gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Sprawy osobowe rada rozpatruje w obecności
zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej. Postanowienie ust. 1 zdanie drugie
nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.
Mecenas Łukasz Śliwa; Zgadza się, natomiast wskazuję, że to jest usprawiedliwiona
nieobecność spowodowana chorobą, uchwała dotyczy tej rangi jak odwołanie
Wiceprzewodniczącej Rady Gminy i z tych względów uważam, że powinno się Pani Reginie
dać szansę zajęcia stanowiska w sprawie tej uchwały, w szczególności uzasadnienia tej
uchwały. Dlatego nie zaakceptowałem tej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Do mnie jako do Przewodniczącego Rady nie
wpłynęło żadne usprawiedliwienie, czy żadne zwolnienie Radnej Grębosz, widzę że materiały
tutaj dla niej są przyszykowane.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; ma na to pięć dni tak samo jak u pracodawcy. Tak
mówi prawo pracy.
Radny Stanisław Tolisz; W takim wypadku myślę, że to nie ma sensu się boksować myślę bo
przesuniemy to na następną sesję jeżeli tak. Panie Mecenasie złożyłem do Pana to pismo i
prosiłem o Pana interpretację jak powinna zachować się w takim wypadku w takim piśmie
Pani Sekretarz? W ogóle ktoś z gminy.
Mecenas Łukasz Śliwa; W takiej sytuacji gdy organ nadzorczy wskazuje na pewne
nieprawidłowości w działaniu Rady Gminy nie ma określonej stricte procedury w jaki sposób
należy się zachować. Wiem, że tutaj dla uniknięcia wszelkich nieprawidłowości zastosowano
procedurę administracyjną, przeprowadzono postępowanie dowodowe w ramach przepisów
uregulowanych w kodeksie postępowania administracyjnego co nie jest wymagane w
kodeksie wyborczym w takiej sytuacji i ustawy o samorządzie gminnym. Ponieważ pismo
dotyczy osoby przewodniczącego w związku z tym, zgodnie też z ustawą o samorządzie
gminnym sprawę przekazano z tego co mi wiadomo, osobie najstarszej wiekiem
Wiceprzewodniczącej, Pan Przewodniczący ponieważ to wszystko jego dotyczy nie mógł się
tym zajmować.
Radny Stanisław Tolisz; Dobrze ale czy tam pisze do Wiceprzewodniczącej czy konkretnej
osoby czy do Rady Gminy?
Mecenas Łukasz Śliwa; Do Rady Gminny Wińsko.
Radny Stanisław Tolisz; A Rada Gminy to?
Mecenas Łukasz Śliwa; Rada Gminy składa się z wszystkich członków, natomiast pismo
dotyczy osoby przewodniczącej więc tą sprawą nie mógł siłą rzeczy zajmować się
przewodniczący.
Radny Stanisław Tolisz; W takim wypadku jeżeli chodzi o Pana Michała, wiadomo że chodzi
o konflikt interesów między Panią Wójt a
Mecenas Łukasz Śliwa; Ja już w to nie wnikam.
Radny Stanisław Tolisz; Ale tak wychodzi jest zresztą konkretnie napisane, że to jest na
wniosek donosu do Wojewody.
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Mecenas Łukasz Śliwa; Nie, jest podstawa prawna.
Radny Stanisław Tolisz; Proszę przeczytać uzasadnienie.
Mecenas Łukasz Śliwa; Niemniej jednak czy organ nadzorczy podjął informację na podstawie
informacji o członku Rady Gminy od osób mieszkających w gminie Wińsko jest to nieistotne,
są informacje o pewnych nieprawidłowościach.
Radny Stanisław Tolisz; W jednym słowie, czy zostało prawidłowo to wszystko dostarczone?
Mecenas Łukasz Śliwa; Tak
Radny Stanisław Tolisz; Nikt nie może wiedzieć tylko dwie osoby, jedna osoba Pani
Grębosz?
Mecenas Łukasz Śliwa; Wszyscy wiedzieli.
Radny Stanisław Tolisz; Nie, my dostaliśmy po fakcie, po tej komisji, która tam została
przeprowadzona. Mało tego w tym samym dniu były osoby, Komisja Rewizyjna była w
Wińsku i to w urzędzie i Pani Grębosz widziała je i nic im nie powiedziała.
Mecenas Łukasz Śliwa; Ale ja powiedziałem Kodeks Wyborczy i ustawa o samorządzie
gminnym nie reguluje procedury jak należy postąpić w tym przypadku.
Radny Stanisław Tolisz; Czy prawidłowo zostało to postąpione czy nie?
Mecenas Łukasz Śliwa; Uważam, że tak.
Radny Stanisław Tolisz; Nic nie mówiąc nikomu tylko jednej osobie?
Mecenas Łukasz Śliwa; Taka jest moja opinia, została zachowana procedura, Państwo
zastosowali procedurę określoną w kodeksie postępowania administracyjnego, chociaż nie
musieli, więc postępowanie w tej sprawie zostało przeprowadzone prawidłowo, ja już na ten
temat nie mam nic więcej do powiedzenia.
Głos zabrała Radna Anna Górska, która powiedziała; Panie Mecenasie według mnie nie
zostało przeprowadzone prawidłowo ponieważ ja jestem członkiem tej Rady i Pan Wojewoda
z całym szacunkiem kieruje pismo do Rady Gminy Wińsko i takie pismo dedykując dalej
Mecenas Łukasz Śliwa; Pani radna ja już zająłem stanowisko.
Radna Anna Górska; Być może posłucha Pan, nie mam wykształcenia prawniczego ale czytać
ze zrozumieniem to już w trzeciej klasie się uczą, że Rada Gminy Wińsko miała to dostać i
jeżeli takie pismo przychodzi to ono winno być kierowane do biura rady, jeżeli to dotyczy
Przewodniczącego Rady to zajmie odpowiednie stanowisko, Pan Przewodniczący Rady nie
ma żadnego wyroku żeby nie pełnił swoich obowiązków dlatego też Pan Przewodniczący
Rady znany ze swojej uczciwości, praworządności przekazałby komuś, zastępcy,
wiceprzewodniczącej jednej z dwóch, ale taka argumentacja Mecenasa, że to zostało
przekazane wiceprzewodniczącej ze względu na wiek, no Panie Mecenasie, naprawdę Pani
Wójt Pani uważa, że rolnicy, traktorzyści i inni to są ludzie, którzy nie mają wiedzy na jakieś
tematy i starsi ludzie? Panie Mecenasie nie zgadzam się z Pana argumentacją, to pismo
powinnam była znać przed tym, co się zadziało w gminie, na to od Pana Wojewody i
zgłaszam protest przeciwko takiemu traktowaniu pism, które przychodzą do Rady Gminy oby
w przyszłości nie miało to miejsca.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pytanie do radnego Lecha Pawłowskiego, dlaczego
prowadził Pan sesję po odwołaniu Przewodniczącego Maciej Kiałki a przed powołaniem
Przewodniczącego Michała Gołębia, dlaczego Pan to zrobił?
Radny Lech Pawłowski odpowiedział; Tak jak stwierdzili jestem starszy od Reginy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Starszy wiekiem zastępca, został Pan do tego
zmuszony, Pan nie chciał.
Radny Lech Pawłowski; Tak jest, ja nie chciałem.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pan został zmuszony przez radnych ze względu na
co, jeszcze raz niech Pan powie?
Radny Lech Pawłowski; Ze względu na wiek, że jestem wiekiem starszy od Reginy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica zapytała; Pan chciał prowadzić te obrady?
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Radny Lech Pawłowski odpowiedział; Nie chciałem.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W związku z tym, że radny Tolisz zgłosił
wniosek żebyśmy dyskutowali na ten temat w obecności radnej Grębosz
Radny Stanisław Tolisz; Żeby to nie wyglądało, że podejmujemy decyzje bez
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; bez osoby zainteresowanej, bardzo słusznie też
się do tego jak najbardziej przychylam, w takim razie proponuję złożenie wniosku o
wycofanie tego projektu z porządku obrad.
Radny Stanisław Tolisz; Składam taki wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wycofanie projektu z
porządku obrad
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za wycofaniem projektu uchwały z
obrad sesji głosowało 11 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny
Ad. 5b
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE
POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI WOŁOWSKIEMU W FORMIE DOTACJI
CELOWEJ Z PRZEZNACZENIEM
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN.:
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1114 D W MIEJSCOWOŚCI
GŁĘBOWICE".
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Wójt Gminy p. Jolanta Krysowata -Zielnica.
Radny Stanisław Tolisz; Mam propozycję, żeby jeszcze do §1 dopisać przebudowa drogi
powiatowej nr 1275D w Dąbiu, podpunkt 2 pomoc finansowa której dotyczy właśnie tej drogi
określa kwotę 56.000 jednak nie więcej niż 20% to co mamy, to jest na podstawie pisma
złożonego przez Starostwo Powiatowe, w którym deklaruje się wykonanie tej drogi i prosi o
dofinansowanie właśnie tej wymienionej kwoty, środki budżetu będą ze środków pozostałych,
z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, w związku z tym, że Pani jest
dysponentem budżetu taki projekt musi, taka propozycja musi zyskać Pani akceptację i czy
wyraża Pani.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie akceptuję takiego rozwiązania, osobna uchwała
w rzeczonej sprawie powstanie wówczas kiedy Starostwo Powiatowe w Wołowie uzyska
odpowiedni dokument od konserwatora zabytków bądź zapewni, że środki takie są
przeznaczone i taki dokument mają, nie muszę tego dokumentu oglądać, jest początek sezonu
zdążymy tę drogę zrobić jeśli Powiat będzie do tego gotowy to i my mam nadzieję, że nikt z
Państwa nie będzie przeciwko tej drodze protestował, zdołamy to zrobić. Poza tym z
prawnego punktu widzenia rozszerzenie tej uchwały o taki punkt, jeśli ja dobrze rozumiem
ustawę o samorządzie, nie jest możliwe ale to może niech Pan Mecenas.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapytał; Dlaczego Panie Mecenasie nie jest
możliwe?
Mecenas Łukasz Śliwa odpowiedział; Proszę Państwa ta uchwała dotyczy określonej
inwestycji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Chodzi o nazwę Panu?
Mecenas Łukasz Śliwa; Nie tylko o nazwę, jest na tą inwestycję przeznaczony budżet, poza
tym odnośnie innej inwestycji należy podjąć odrębną uchwałę z szczegółowym wskazaniem
budżetu na realizację.
Głos zabrał Radny Stanisław Tolisz, który powiedział; Szanowni radni tutaj chodzi o
finansowanie ze środków, które zostały z poprzednich lat, co nie burzy żadnego budżetu jeżeli
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chodzi o sprawy, jeżeli chodzi o wykonywanie budżetu, który został już podjęty w tym roku,
tym bardziej, że jeżeli jest deklaracja Starosty odnośnie remontu tej drogi i z naszej strony
jest to tylko 20%, myślę, że to jest bardzo wskazane. A po drugie jeżeli ta droga nawet by nie
była wykonana, no bo różnie może być, załóżmy to te środki absolutnie nie przepadają i te
środki, te środki nie idą automatycznie do Starostwa i zostają u nas tak i tak w gminie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Odmawiam propagandowego wykorzystywania
wolnych środków zgodnie z art. 60 ustawy o samorządzie, także wolne środki punkt 5
dysponowanie rezerwami budżetu gminy, blokowanie środków budżetowych itd. wszelka
taka inicjatywa jest po mojej stronie, z radością przedstawię Państwu projekt uchwały dzięki
której będzie remontowana kolejna droga, ale nie na tej sesji z przyczyn które już podałam.
Radny Stanisław Tolisz; Ja jeszcze może dopowiem taką sprawę, że podobna sytuacja była w
gminie Środa Śląska, gdzie też radni podjęli taką uchwałę i wręcz tam była nawet taka
sytuacja, że włodarze nawet jeździli ze skargą do Izby Obrachunkowej, że coś takiego
zostało, było coś takiego podjęte, Izba Obrachunkowa nie podjęła żadnej sprawy odnośnie tej
uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie Mecenasie, bardzo Pana proszę o pomoc i
wyjaśnienie radnym, czy my jako radni rzeczywiście nie mamy żadnej możliwości wskazania
uchwały zabezpieczającej te środki, mimo sprzeciwu i oporu Pani Wójt, niezrozumiałego
zupełnie dla mnie.
Obrady sesji opuściła radny Lech Pawłowski 11.45
Mecenas Łukasz Śliwa wyjaśnił; Państwo radni nie mają takiej możliwości, albowiem art. 60
ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że wyłącznym dysponentem budżetu jest wójt.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Filozofia tego przepisu jest bardzo uczciwa
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; My rozumiemy filozofię tego przepisu
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Artykuł 1 mówi za prawidłową gospodarkę
finansową gminy odpowiada wójt, skoro odpowiada to wójtowi przysługuje wyłączne prawo i
tu jest wymienione 6 pkt tego wyłącznego prawa. Jeżeli jakaś rada, jakiejś gminy chciałaby
sobie pobudować pałac kultury, a wójt miałby być za to odpowiedzialny, że przez to gmina
nie zbankrutuje no stąd ustawodawca pomyślał o bezpieczeństwie wójta, burmistrza i
prezydenta. Zwłaszcza, że ja chcę podjąć taką uchwałę, tylko nie chcę tego robić na tej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt to chciałbym zwrócić uwagę na to co
Pani przeczytała, wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę. Czy uważa Pani, że w tej
sytuacji gdy dostajemy propozycję za 20% wartości tej drogi zabezpieczając te środki, czy to
nie jest prawidłowa gospodarka?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica odpowiedziała; Prawidłowość tej gospodarki będzie
wtedy kiedy, będziemy mieli więcej konkretów ze strony innych instytucji w których rękach
tych instytucji leży ta droga. Ja się nie uchylam od takiej uchwały, ale nie zrobię tego na tej
sesji. A dla Państwa jest wszystko jedno przecież czy teraz czy za miesiąc.
Radna Joanna Skoczylas zapytała; Panie Mecenasie czy istnieje przepis, który daje możliwość
uchwalenia uchwały Radzie Gminy, dotyczący środków finansowych, jeżeli Rada Gminy
wskaże źródło finansowania czy takiego przepisu nie ma?
Mecenas Łukasz Śliwa odpowiedział; Tą materię reguluje art. 60 na który się powoływałem i
dlatego nie ma takiej kompetencji.
Radna Joanna Skoczylas; Rada Gminy ma prawo wychodzić z propozycją uchwały czy Rada
Gminy ma prawo wychodzić z propozycją
Mecenas Łukasz Śliwa; Ma prawo wychodzić z propozycją uchwały ale Wójt ma prawo się
nie zgodzić, wyłącznym dysponentem budżetu jest Wójt zgodnie z art 60.
Radna Joanna Skoczylas; Dobrze, czyli Rada Gminy ma prawo wyjść z propozycją uchwały
dotyczącą zmiany finansów jeżeli wskaże źródło finansowania, jeżeli Pan radny Tolisz
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wskazuje źródło finansowania wolne środki z lat poprzednich czy jest to wskazane źródło
finansowania?
Mecenas Łukasz Śliwa; Jest to wskazane źródło dofinansowania ale nadal wyłącznym
dysponentem budżetu jest Wójt i ma prawo się nie zgodzić art. 60 ustawy o samorządzie
gminnym.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb powiedział; I dochodzimy do ściany, w takim
razie szanowni Państwo bardzo mi przykro niestety nie możemy w tej sprawie nic więcej
zrobić, mamy taką propozycję uchwały zabezpieczającej tylko drogę w Głębowicach.
Przypominam, że na ostatnich komisjach rozmawialiśmy i zachęcaliśmy Panią Wójt do tego,
żeby nie rządziła tylko według własnego widzi mi się, ale też brała pod uwagę głosy radnych
jako przedstawicieli mieszkańców i apelowaliśmy o to, żeby w dzisiejszej sesji zostały ujęte
droga w Głębowicach, w Dąbiu, środki na świetlicę w Głębowicach oraz w Wyszęcicach.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja wczorajszy dzień wykorzystałam na uzbrojenie
się w wiedzę, żeby nie podejmować niepotrzebnych decyzji i pochopnych i z tej wiedzy
wynika to, że Głębowice tak a Dąbie tak ale nie teraz.
Radny Stanisław Tolisz; Ja jednak nalegam szanowni Państwo żebyśmy przegłosowali tą
uchwałę tak jak ja zaproponowałem, jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa nam to odrzuci to
trudno, to będziemy inaczej na to patrzeć.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tylko że wtedy odrzuci obie razem z Głębowicami.
Dajcie sobie miesiąc na tą drugą drogę, po co ta histeria jest? Bierzmy Głębowice bo są w
zasięgu ręki, mogą roboty ruszyć w ciągu tego miesiąca.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dostaliśmy propozycję zmiany budżetu, jest
uchwała dotycząca Głębowic mimo wszystko proponuję żebyśmy przystąpili do głosowania
nad tą uchwałą, szkoda by było, żeby rzeczywiście, nie wiemy co stanie się za miesiąc, jak
bardzo zmieni zdanie Pani Wójt, może za miesiąc wycofa taką uchwałę i będzie wtedy
przeciwna Głębowicom a za drogą w Dąbiu, albo zrobi w końcu upragnioną drogę w
Węgrzcach, więc dla tego bardzo nalegam żebyśmy przystąpili do głosowania. Przypominam
Pani Wójt, że przed nami kolejne głosowania i przy takim postępowaniu ja jestem
przekonany, że większość radnych nie będzie okazywała uznania dla Pani propozycji uchwał,
które Pani przedstawia. Do tej pory w większości jednomyślnie przyjmowaliśmy propozycje
uchwał, które Pani przedstawiała, to był gest naszej dobrej woli i odpowiedzialności za tą
gminę, w tym momencie z niewiadomych powodów przesuwa Pani decyzję o miesiąc bo ma
Pani takie widzi mi się. W żaden sposób inny racjonalny nie potrafię tego wytłumaczyć
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Liczę, że Państwo głosujecie na tak dlatego, że
jesteście przekonani co do jakiś uchwał a nie dlatego, że robicie to żeby mi sprawić
przyjemność. Pan w tej chwili publicznie deklaruje szantaż przez radnych, no to niech Pan
uważa co Pan deklaruje, naprawdę bo wyborcy oglądają.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Uważam na to co mówię.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Szantaż jest przestępstwem Panie przewodniczący.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb powiedział; Wyborcy to oglądają, to nie jest
żaden szantaż tylko po prostu przypominam Pani o wszelkich możliwościach. W takim razie
proponuję przejść do głosowania nad tą propozycją uchwały. Panie Mecenasie co w takiej
sytuacji, że każda uchwała powinna mieć stanowisko komisji, tutaj w tej sprawie nie było
stanowiska komisji. Chodzi mi o taki fakt proceduralny czy komisja powinna teraz, czy w
ramach sesji możemy przystąpić.
Radny Stanisław Tolisz; Jeszcze mam taką propozycję, że żeby nie było nieporozumień
załóżmy z Izbą Obrachunkową, proszę o wciągnięcie drugiej poprawki do porządku obrad i
zróbmy uchwałę jeszcze drugą, czyli będą dwie uchwały jedna będzie do Głębowic druga
będzie dla Dąbia.
Radna Jolanta Rafałko; Bez zgody Pani Wójt.
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Mecenas Łukasz Śliwa; Ja już powiedziałem, że art 60 stanowi, że dysponentem
budżetowym jest Wójt. Wójt nie wyraża zgody na podjęcie tej uchwały, uchwała ma być
podjęta za miesiąc.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica powiedziała; Dlatego, że wówczas Starosta
przedstawi uwiarygodni ten fakt.
Radny Stanisław Tolisz; Boję się żeby nie była taka sama sytuacja jak ze świetlicami, dwa dni
temu była pełna akceptacja ze strony Pani Wójt
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie, była dyskusja.
Radny Stanisław Tolisz; że tylko zarządzeniem przesuniemy te środki, nie ma żadnego
problemu 15.000, mało tego tutaj Pani starała się o 10.000, Pani Wójt powiedziała 10 to mało
trzeba 15.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja mam kosztorys tej roboty, ja nie rzucam słów na
wiatr.
Radna Jolanta Rafałko zapytała; Czego Pani Wójt przerywa ciągle?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica odpowiedziała; Bo mam wiedzę, której Pan nie ma.
Radny Stanisław Tolisz powiedział; Miało być zarządzeniem tylko i bez żadnych problemów,
ja się boję że z t ą drogą
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica odparła; Okazało się, że te środki są w WPF.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt proszę mi nie przerywać. Wnoszę propozycję żebyśmy
uchwałą drugą taką samą uchwałę podjęli odnośnie drogi Dąbie, żeby nie było takiej sytuacji
jak z świetlicami, że za miesiąc.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb który powiedział; W takim razie
musimy zmienić porządek obrad i proszę Państwa o wyrażenie zgody, przystępujemy do
głosowania kto z Państwa jest za tym, żeby rozszerzyć dzisiejszy porządek obrad o uchwałę
Rady Gminy Wińsko w sprawie zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Wołowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej w
miejscowości Dąbie nr tej drogi 1275 D. Identyczna uchwała jak ta, którą zaproponowała
Pani Wójt, jedyną zmianą jest nazwa miejscowości, nazwa inwestycji oraz kwota brutto do
kwoty 26.000 rozumiem.
Radny Stanisław Tolisz; Kwota brutto 56.000 nie więcej niż 20%. to co Starostwo życzy
żebyśmy zabezpieczyli taką kwotę.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W takim razie przystępujemy do głosowania kto
z Państwa jest za tym, żeby rozszerzyć porządek obrad dzisiejszych?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica zapytała; Czy można zmienić porządek obrad po
zatwierdzeniu go na początku sesji?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wielokrotnie każdy radny ma w trakcie sesji
prawo do zgłaszania ja też Pani przypominam, że Pani też może w każdym momencie złożyć
taki wniosek, jeżeli Pani nagle się obudzi.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja nie robię rzeczy nagłych ja się przygotowuję do
sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Projekt ten powinien zostać podpisany przez
minimum trzech radnych albo złożony przez klub radnych albo przez komisje w takim razie
zarządzam 5 minut przerwy na przygotowanie tego projektu uchwały.
Przerwa trwała 11.55-12.10
Obrady sesji opuścił radny Zdzisław Miłuch
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Proszę Pana Mecenasa o wyrażenie opinii czy
powinniśmy w tym momencie powołać komisję żeby zająć się tą sprawą czy możemy w
trakcje sesji przystąpić do głosowani?
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Mecenas Łukasz Śliwa wyjaśnił; Możemy przejść w trakcie sesji do głosowania nad tą
uchwałą, wcześniej jednak należy zmienić porządek obrad uwzględniając właśnie
przeprowadzenie głosowania nad tą uchwałą i wtedy nie ma potrzeby aby komisja wydała
opinię.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem, a w takim razie podstawa prawna?
Mecenas Łukasz Śliwa; Mam problem z internetem.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przystępujemy do głosowania, padł
wniosek i wpłynęła do mnie propozycja uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z
przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1275 D w
miejscowości Dąbie. Wniosek podpisany przez sześciu radnych. Kto z Państwa w takim
razie jest za rozszerzeniem dzisiejszego porządku obrad, o tą uchwałę proszę o
podniesienie ręki?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 radnych, za wnioskiem głosowało 9 radnych,
wstrzymał się od głosowania 1 radny
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zwracając się do Mecenasa zapytał; Panie
Mecenasie ta podstawa prawna?
Mecenas Łukasz Śliwa odpowiedział; Nie mam internetu, natomiast odnośnie jeszcze tej
uchwały w sprawie drogi w Dąbie, chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli ona zostanie dzisiaj
podjęta to jak wspominałem wcześniej nie tylko ona zostanie na pewno uchylona w trybie
nadzorczym, ale też nie uchwalimy dzisiaj budżetu i nie zostanie też Głębowice, sprawa
uchwały w Głębowicach. Nie zostanie uchwalona uchwała budżetowa.
Radny Stanisław Tolisz; Można wiedzieć jaki będzie problem, gdzie mamy problem,
przekraczamy budżet czy co?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; W uchwale budżetowej na chwilę obecną, na szybkiego ja
tych zmian nie wprowadzę, ponieważ to trzeba wszystko przeliczyć, przychody, wolne środki
i dołożyć w ogóle punkty do uchwały.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Skarbnik ale przepraszam tutaj jest to co, jeżeli na przykład by
tej uchwały nie było może Pani obliczyć bez żadnych problemów jakie to będą skutki
finansowe?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Ja w tej chwili nie mam danych, bo jeśli w uchwale nie mam
zamiany w wolnych środkach, to nie mam też punktu w uchwale paragrafów 5, 6 co są
właśnie rozpisane wolne środki i przychody, rozchody budżetu, wtedy muszą być dodane do
uchwały te punkty i wyliczenia zrobione.
Radny Stanisław Tolisz powiedział; To są tylko wolne środki, konkretna kwota 56.000.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk odparła; Tak, ale jak uchwalimy to bez tych punktów to
Regionalna nakaże zrobić zmianę, ponieważ były w tamtym roku takie sytuacje jeszcze za
pani Sikory, że nie wprowadziła dostaliśmy pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej, że nie
zostały wprowadzone te punkty w uchwale.
Radny Stanisław Tolisz; Ile razy poprawialiśmy później budżet bo coś tam nie pasowało, raz
Pani pamiętam, nie Pani tylko Pani Skarbnik poprzednia pomyliła się coś na 300.000 i
dopiero później nam gdzieś to wyszło i byliśmy w szoku, że 300.000 się znalazło w gminie i
jakoś się nic nie stało, gmina się nie zawaliła.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Mówię, że ja na chwilę obecną nie wyliczę tych punktów
żeby wprowadzić te punkty do uchwały.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To co jest w obecnej uchwale budżetowej nie
będzie się zgadzało z tym co było.
Radny Stanisław Tolisz zwracając się do Pani Skarbnik pytał; A ile Pani potrzebuje czasu?

34
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Musiałabym jechać do urzędu i zrobić tą uchwałę.
Głos zabrał Radny Daniel Moczydłowski; A jeśli uchwała nie będzie zawierała konkretnej
kwoty tylko będzie, że partycypujemy?
Mecenas Łukasz Śliwa; Uchwała musi zawierać skutek finansowy.
Radny Daniel Moczydłowski; A jeśli będzie uchwałą intencyjną, że tylko przystępujemy nie
deklarując kwoty?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To uchwała intencyjna pozostanie intencyjną a
prawdziwa uchwała będzie na następnej sesji.
Radny Daniel Moczydłowski; Czyli uchwala intencyjna nie będzie burzyła budżetu wtedy.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Tak w budżecie będą wprowadzone tylko Głębowice a
Dąbie wprowadzimy w przyszłości.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To jest znakomity pomysł.
Radny Józef Kaczmarek; Ja nie wiem czy ja się przesłyszałem ale tutaj słyszałem taką
wypowiedź, że jeżeli nie podejmiemy tej decyzji uchwały jeżeli chodzi o Dąbie to Głębowice
też nie wejdą do tego? Przepraszam bardzo Pani Wójt gmina Wińsko zamierza z środków
budżetu 2017 rok to nie są środki wolne.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Ale wolne środki są w budżecie gminy na 2017 rok.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; My mówimy o Dąbiu.
Radny Józef Kaczmarek; Ze środków budżetu gminy 2017 Głębowice
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak bo mamy wskazanie, że ta oszczędność
Radny Józef Kaczmarek; To Głębowice są niezagrożone tak?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale uchwały budżetowej która ujmuje przesunięcie
środków na nasz udział w Głębowicach nie będziemy mogli podjąć, ponieważ kwoty tam
zawarte będą nieprawdziwe, bo każda zmiana o każdą złotówkę w uchwałach implikuje
zmianę w uchwale budżetowej, żeby powstały te zmiany w uchwale budżetowej musi
Skarbnik usiąść do swojego komputera na wiele godzin i przetwarzać wszystkie kolejne
tabelki, które z tego wynikają. No jeśli Państwo się szczycicie tym, że jesteście od wielu
kadencji radnymi to jest to przecież wiedza już oczywista. Dlatego propozycja radnego
Moczydłowskiego jest bardzo dobrą propozycją bo ona mówi prawdę a nie niesie na dzisiaj
skutków finansowych. Intencją Państwa i moją jest żeby taką uchwałę podjąć, żeby te drogę
robić. Ja z przyjemnością zaakceptuję taką uchwałę intencyjną, ona nie zburzy uchwały
budżetowej i nie spowoduje zawieszenia kwestii Głębowic, tylko Głębowice będą klepnięte z
naszej strony.
Radna Joanna Skoczylas; Panie Mecenasie czy nie wiedział Pan o tym przed przerwą?
Robiliśmy przerwę specjalnie po to żeby stworzyć nową uchwałę.
Mecenas Łukasz Śliwa; Ja od początku mówiłam, że nie akceptuję tej uchwały.
Radny Stanisław Tolisz; Dobrze Pan nie akceptuje ale jeżeli o tych skutkach finansowych
dopiero teraz się dowiadujemy, czekamy 20 minut, pół godziny.
Mecenas Łukasz Śliwa; Od początku mówiłem, że ta uchwała zostanie uchylona w trybie
nadzorczym. Przedstawiam Państwu dodatkową argumentację, że przedłuży to postępowanie,
być może nawet spowoduje, że w dniu dzisiejszym uchwała budżetowa nie zostanie
przyjęta.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Skarbnik takie pytanie, ile Pani potrzebuje czasu żeby to
obliczyć?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; To znaczy wczoraj robiłam tą uchwałę z tymi zmianami,
każdy załącznik trzeba zmienić, no zeszło mi z pół dnia.
Radny Stanisław Tolisz; Pół dnia 56.000 żeby zdjąć do tej kwoty która tam jest?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Ale trzeba wprowadzić każdy załącznik w programie
komputerowym, no nie mówię że pół dnia ale trochę mi zeszło.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę obejrzeć całą uchwałę a nie tylko jej
pierwszą stronę, to są wszystko liczby, to są kwoty, to są pieniądze publiczne, które muszą się
zgadzać po obu stronach, no to wymaga pracy.
Radny Stanisław Tolisz; Przepraszam bardzo to jest jak groteska normalnie, w kabarecie by
było lepiej niż tutaj.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt nie byłoby żadnej tej dyskusji gdyby
Pani nie stała na swoim i o miesiąc nie opóźniała tej decyzji.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ustawodawca mi na to pozwala,
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wiemy że na to pozwala i bardzo nad tym
bolejemy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak jak pomysł z uchwałą intencyjną uważam za
znakomity i mogę powiedzieć, że w całości popieram pomysł radnego Moczydłowskiego
żeby sformułować uchwałę intencyjną, która jednoznacznie pokaże postawę nas wszystkich w
tej sprawie, a nie zburzy określonego porządku ani nie będzie zamrażarką pieniędzy dla
inwestycji o której nie wiemy czy będzie możliwa, ponieważ Starostwo tego nie wie.
Starostwo wie, że będzie możliwe Głębowice a nie wie czy będą możliwe Dąbie dlatego
zapewnił minie, że on żadnych środków na te Dąbie nie przesuwa do momentu uzyskania
dokumentów od konserwatora zabytków.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Starosta zapewnił mnie w dniu dzisiejszym
zabezpieczyć jak najbardziej można.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Można też na pałac kultury zabezpieczyć,
wszystko można. Ja jestem odpowiedzialna za budżet.
Radna Joann Skoczylas; Panie Mecenasie mam jeszcze jedno pytanie, co miesiąc dostajemy
uchwały związane ze zmianą budżetu gminy Wińsko, te zmiany budżetu gminy Wińsko nie
dotyczą jednej inwestycji ale jest to kilka pozycji. Wszystko to wiąże się z tym, że Pani
Skarbnik wcześniej przygotowuje ładnie tabelki w których zawarte są wszystkie te
inwestycje, co jako Rada Gminy możemy zrobić jeżeli nie zgadzamy się z jakimś punktem X?
Możemy zgłosić prośbę o wykreślenie tej danej inwestycji?
Mecenas Łukasz Śliwa; Wykreślić punkt można w każdej chwili.
Radna Joann Skoczylas; Co skreślenie danego punktu powoduje?
Radny Daniel Moczydłowski; Zmieni całość.
Mecenas Łukasz Śliwa; Całość.
Radna Joann Skoczylas; Całość czyli zmianę wszystkich tabelek.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Bo gdyby było inaczej to trzeba byłoby robić
osobną komisję i sesję do każdej zmiany w budżecie, dlatego wszystkie gminy w Polsce jak
robią uchwałę budżetową o zmianach to robią jedną.
Radna Joann Skoczylas; Panie Mecenasie czy można w jakiś sposób określić albo
domniemywać, że jeżeli w zmianie budżetu zmienia się sześć czy wyszczególnia się sześć
inwestycji, to w jakiś sposób to nakazuje albo związuje ręce Radzie Gminy co do tego, żeby
przegłosować to i każda inna prośba o wykreślenie lub zmianę czegokolwiek może wpłynąć
na niezatwierdzenie tej uchwały? Przedłużyć?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Do tego są właśnie komisje.
Mecenas Łukasz Śliwa; Są do tego komisje, są do tego debaty i musi być potrzebny czas na
wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej.
Radna Joann Skoczylas; Tak tylko komisje są po to żeby się zapoznać a między komisjami a
sesją jest czas w którym również radny ma prawo zmienić, radni mają zmienić zdanie, dostać
dodatkowe informacje.
Mecenas Łukasz Śliwa; Ta zmiana wpłynęła w czasie sesji. Tak że przygotowanie kolejnej
uchwały budżetowej potrwa kilka godzin.
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Radny Stanisław Tolisz; Pani Skarbnik mam zmianę budżetu Gminy Wińsko na 2017 i teraz
tak w wyniku wprowadzonych zmian czyli wszystko to co weszło dochody ogółem 34.199
760zł i wydatki ogółem 35.336 i teraz dla mnie to jest logiczne ale ja jestem tylko traktorzysta
może się mylę, bo się na tym nie znam dlatego pytam Panią jak to się zmienia, że jeżeli
wydaję 56.000 to trzeba siedzieć pół dnia żeby zmienić, żeby wydatki ogółem 35.336, 422zł
minus 56.000 nie można było obliczyć? Proszę mi wytłumaczyć.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; W tym przypadku dochodzą jeśli z wolnych środków to
bierzemy, dochodzą jeszcze punkty
Radny Stanisław Tolisz; Ale te wolne środki są w tych wyszczególnione?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Nie, właśnie wtedy dochodzi jeszcze punkt o przychodach o
rozchodach i dochodzi kolejny załącznik przychody rozchody budżetu który należy wykonać
którego tutaj nie mamy
Radny Stanisław Tolisz ; Czyli tych pieniędzy nie ma które mamy w zapasie?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Są.
Radny Stanisław Tolisz; Teraz nie rozumiem są czy nie ma?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Są ale nie są w przychodach gminy na razie.
Radny Stanisław Tolisz; Mi nie chodzi o przychody mi chodzi ile gmina ma w tej chwili
pieniędzy? Dochody ogółem 34.195.760, wydatki, chodzi mi o wydatki 35.336 i teraz
odejmując od tego 56.000 to nie jest to po prostu od tej kwoty się odejmuje?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Nie do tego należy dodać w tym przypadku te 56.000
Radny Stanisław Tolisz; No to dodać
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Ale dochodzą kolejne punkty w uchwale, które należy dodać
i kolejne załączniki.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dlatego bycie skarbnikiem jest takie
odpowiedzialne.
Radny Stanisław Tolisz; Ja panią teraz nie pytam.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Nie mówię że pół dnia ale trzeba poświęcić czas, trzeba
sprawdzić czy tabelki się zgadzają.
Radny Stanisław Tolisz; Wie Pani 5 minut a pół dnia to jest różnica.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Ale 5 minut też nie.
Radny Stanisław Tolisz; No to pół godziny.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Pół godziny też nie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To jest budżet gminy ja nie pozwolę żeby pod
naciskiem skarbnik robił coś na skróty tylko dlatego, że Pan jest nerwowy.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt ja teraz Panią naprawdę nie pytam, nie dyskutuję z Panią.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jestem Wójtem, jestem odpowiedzialna za budżet
gminy, jest Skarbnik który jest odpowiedzialny za to, żeby każda złotówka z każdej strony
była bezpieczna i była właściwie opisana.
Radny Stanisław Tolisz; A jak Pani myśli, jak my o to dbamy?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie można tylko dlatego, że ktoś wywiera nacisk
jakiś nie wiem polityczno- psychologiczny robić czegokolwiek na skróty, nie ma na to zgody.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt, 20 % daje tylko gmin a przecież to jest dla mnie
logiczne, nie trzeba pisać wniosku, nie trzeba jeździć, nie trzeba się nic starać no tylko wziąć
dlatego chcę to jakoś wytłumaczyć.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Też chcę to wziąć tylko nie jest to ten moment w
którym należy to robić.
Radny Stanisław Tolisz; Ja wiem, że to nie w Pani jest interesie bo Pani chce inaczej no i
trudno.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Szanowni Państwo, jesteśmy w
punkcie dotyczącym dofinansowania zadania na drogę w Głębowicach i w tym punkcie
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tylko na razie dyskutujmy. Uchwała Rady Gminy Wińsko w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z
przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 D w
miejscowości Głębowice”. Otwieram dyskusję czy są jakieś pytania w sprawie tej inwestycji?
Mecenas Łukasz Śliwa; Rekomenduje na podstawie §59 pkt 3 statutu przeprowadzenie w
ramach dyskusji nad ta uchwałą głosowania w komisji jednocześnie, żeby komisja po prostu
wyraziła opinię.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W ramach sesji?
Mecenas Łukasz Śliwa; W ramach dyskusji tak.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Proszę przewodniczących komisji, żeby
przeprowadzili głosowania w swoich komisjach.
Komisja Budżetu - w wyniku głosowania jawnego za projektem uchwały głosowało 7
członków komisji (jednogłośnie)
Komisja Rolna - w wyniku głosowania jawnego za projektem uchwały głosowało 3 członków
komisji (jednogłośnie)
Komisja Mienia - w wyniku głosowania jawnego za projektem uchwały głosowało 4
członków komisji (jednogłośnie)
Komisja Oświaty - w wyniku głosowania jawnego za projektem uchwały głosowało 6
członków komisji (jednogłośnie)
Komisja Rewizyjna - w wyniku głosowania jawnego za projektem uchwały głosowało 5
członków komisji (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
10 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; jednomyślnie uchwała została przyjęta.
Ad. 5c
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELENIE
POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI WOŁOWSKIEMU W FORMIE DOTACJI
CELOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN.:
"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1275 D W MIEJSCOWOŚCI DĄBIE".
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Kolejna uchwała, która w dniu dzisiejszym
została zgłoszona, uchwała tej samej treści tylko zmieniająca inwestycje na drogę powiatową
1275D w Miejscowości Dąbie i wartość inwestycji jest do kwoty 56.000 zł jednak nie więcej
niż 20% wartości inwestycji brutto. Otwieram dyskusję, czy są jakieś głosy w tej sprawie?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb proszę przewodniczących komisji o
przeprowadzenie głosowań w komisjach.
Komisja Oświaty - w wyniku głosowania jawnego za projektem uchwały głosowało 6
członków komisji (jednogłośnie)
Komisja Rolna - w wyniku głosowania jawnego za projektem uchwały głosowało 3 członków
komisji (jednogłośnie)
Komisja Mienia - w wyniku głosowania jawnego za projektem uchwały głosowało 4
członków komisji (jednogłośnie)
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Komisja Rewizyjna - w wyniku głosowania jawnego za projektem uchwały głosowało 5
członków komisji (jednogłośnie)
Komisja Budżetu - w wyniku głosowania jawnego za projektem uchwały głosowało 7
członków komisji (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, zadam to pytanie ostatni raz na
dzisiejszej sesji, czy akceptuje Pani tą propozycje uchwały i zgadza się Pani na jej treść, na to
żebyśmy przeznaczyli 65.000zł na realizacje inwestycji w miejscowości Dąbie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Podtrzymuje swoje zdanie, jest za wcześnie na to
żeby taką uchwałę podejmować, ja ten pomysł zaakceptuję w całości wówczas, kiedy Powiat
będzie miał dokumenty pozwalające na to, żeby środki finansowe na ten remont przeznaczać.
w związku z tym jestem za drogą w Dąbiu, przeciwko głosowaniu w tej sprawie dzisiaj, nie
akceptuję tego pomysłu na dziś.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odczytał stanowiska komisji w sprawie projektu
uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
10 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta
jednomyślnie 10 głosów za. Mam nadzieję Pani Wójt, że da to Pani do myślenia.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja jestem istotą myślącą.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale trochę bardziej.
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 wniosła o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały
w § 1 wprowadza się pkt 5 o treści Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 uchwały
budżetowej "zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w
2017 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
W uzasadnieniu wydatków wprowadza się pkt 8 o treści Przenosi się w ramach wydatków
majątkowych kwotę 150.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.„Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych Brzózka-Głębowice 3,400 km” na udzielenie dotacji celowej
na pomoc finansową Powiatowi Wołowskiemu na dofinansowanie na zdanie inwestycyjne
pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 D w miejscowości Głębowice”. Gmina będzie
uczestniczyć w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego w wysokości do 50 % wartości
inwestycji brutto wnosząc wkład własny.
W związku z powyższymi zmianami dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 w wydatkach
budżetowych oraz w załączniku nr 3 w dotacjach udzielonych w 2017 roku podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pod którym punktem w załączniku jest to
zadanie inwestycyjne ujęte?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; punkt 3.
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W dyskusji głos zabrali;
Radna Barbara Żeliźniak; Takie jest moje zdanie, że może wstrzymać się chwilę nad
głosowaniem nad treścią tej uchwały i wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej o drogę w
Dąbiu i wtedy całościowo głosować nad całą treścią.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; I w tym momencie odłożyć głosowanie w
sprawie tej uchwały, na przykład za godzinę?
Radny Stanisław Tolisz; Pani Skarbnik mam takie pytanie jak wygląda sprawa bo to
wiadomo, że nie zawsze idzie po myśli włodarzy jeżeli coś się zmienia, rzadko tak bywało
ale na przykład teraz mamy taki przypadek , została podjęta uchwała a zmiany czy nie
można na przykład nanieść dopiero na przyszłym, przecież te pieniądze wiadomo, że nie będą
wydane teraz za tydzień czy za dwa, a zmiany proszę nanieść za miesiąc czy kiedy będzie
komisja, kiedy będzie sesja.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Tak, można zmiany te nanieść Dąbie następną sesją.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Czy można uchwałę budżetowa głosować bez tego
Dąbia które jest martwą uchwałą, zostanie to wszystko obalone. Czy można tak żeby ratować
tą uchwałę budżetową z Głębowicami, głosować uchwałę budżetową bez Dąbia, czy ona
nadal będzie ważną uchwałą a uchwała o Dąbiu pozostaje tylko uchwałą bez konsekwencji
finansowych, można?
Radny Józef Kaczmarek; Ale będzie ważną, można?
Mecenas Łukasz Śliwa; Tak.
Radny Stanisław Tolisz; Chodzi o to, że Pani później tak i tak za miesiąc będziemy mieli
sesję czy tam kiedykolwiek to Pani musi po prostu nanieść te zmiany.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wtedy powinna powstać uchwała i wtedy zmiana
w budżecie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli w takim razie mamy jedną propozycję
radnej Żeliźniak dotyczącej jak rozumiem przerwy w obradach
Radna Barbara Żeliźniak; Nie koniecznie przerwy, może być to po niedzieli i wtedy ten punkt
przegłosować
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przerwy w obradach albo po prostu ściągnięcia
tego punktu w ogóle uchwały budżetowej z obrad dzisiejszych tak?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To w tym momencie przepada także Głębowice.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mamy podjętą uchwałę o Głębowicach i o
Dąbiu ale nie mamy podjętej uchwały budżetowej, zmienionej w żadnym zakresie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wyjściem takim najbardziej elastycznym w tej
sytuacji jest głosowanie uchwały budżetowej bez Dąbia a na następnej sesji Dąbia osobno
czy w następnej uchwale budżetowej.
Radny Józef Kaczmarek; Ja rozumiem Pani Wójt, że Dąbie zostało przegłosowane i Pani
Skarbnik i zostanie na najbliższą sesję za miesiąc będzie naniesiona ta autopoprawka, tak?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; No jeżeli na następną sesję będzie jeszcze raz
uchwała o Dąbiu i jeszcze raz będą środki na Dąbie. a nawet gdyby ona się ostała a wiadomo
że się nie ostanie bo jest niezgodna z ustawą samorządową ale gdyby się ostała, to wtedy w
następnej zmianie budżetu w następnej uchwale budżetowej gdzie pojawią się inne bieżące
sprawy bo gmina jest żywym organizmem, wtedy pojawi się także te 56.000 na Dąbie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zarządził przerwę
Przerwa trwała 12.35-12.45
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie z autopoprawką
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
10 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
Radny Michał Moczydłowski; Panie Przewodniczący w związku z tymi wszystkimi
wydarzeniami, które miały miejsce na dzisiejszej sesji, wnoszę o to aby pozostałe punkty
obrad znieść z porządku obrad , przenieść na następną sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pozostałe czyli uchwały?
Radny Michał Moczydłowski; Wszystkie uchwały do punktu interpelacje.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Uszczegółowię, że w przypadku uchwał
dotyczących GOPS-u i SPZOZ-u mamy obowiązek ustawowy do końca kwietnia, podjęcia
uchwał, GOPS-u przepraszam. Do końca kwietnia to jest ustawowy obowiązek, komisje
wyraziły się pozytywnie, w ramach państwa decyzji żebyśmy nie przekroczyli tutaj
uprawnień.
Radny Stanisław Tolisz; Szanowni Państwo, tym bardziej że mamy już obietnicę od Pani
Wójt, że wniesie do porządku obrad zmiany odnośnie budżetu gminy, odnośnie tej drogi w
Dąbiu myślę, że będzie wskazane żeby się faktycznie spotkać za parę dni, nic nie stoi na
przeszkodzie żeby to przegłosować jeszcze w kwietniu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przystępujemy do głosowania, kto z
państwa jest za tym żeby z dzisiejszego porządku obrad wycofać uchwały które w
pierwotnym porządku obrad były zapisane pod numerem 7,8,9,10 i 11 , proszę o
podniesienie ręki?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 8 radnych, za wnioskiem głosowało 8 radnych,
przeciw głosował 1 radny, wstrzymał się od głosowania 1 radny
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że porządek obrad został
zmieniony, jesteśmy w punkcie interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski. Otwieram
dyskusję, bardzo proszę kto z państwa chce zabrać głos?
Ad.7.
INTEREPELACJE, ZAPYTANIA, WOLNE WNIOSKI
Radny Stanisław Tolisz; Mam pytanie do Pani Sekretarz, prosiłem żeby Pani na piśmie
złożyła wyjaśnienia odnośnie postępowania swojego, zrzucając na barki Pani Grębosz tą
odpowiedzialność jaką ona teraz nosi.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Przygotowałam ustnie.
Radny Stanisław Tolisz; Nie ma nikogo więcej tylko jest Pani tak że myślę, że Pani Wójt
jeszcze przekaże dla Pana Mecenasa żeby też taką na piśmie.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Dobrze.
Radny Stanisław Tolisz; To jest aktualne.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Oczywiście.
Radna Anna Górska; Była interpelacja złożona przeze mnie czy przez Panią sołtys z
Buszkowic, odnośnie przyłącza do świetlicy w Buszkowicach. Interpelację wniosłam
odnośnie pilnej potrzeby przełącza wodnego do świetlicy w Buszkowicach.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica odpowiedziała; Prowadzę mediacje w sprawie
udostępnienia istniejącego przełącza, co nie będzie miało i pociągało za sobą żadnych
kosztów inwestycyjnych. Mediacje dotyczą zarówno wody jak i korzystania z kanalizacji z
szamba, dopóki jest szansa, że te mediacje się powiodą dopóty nie będziemy wydawać
środków budżetu gminy na to. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach sprawa zostanie
wyjaśniona, jeśli się nie uda wówczas oczywiście będziemy podejmować decyzje o
przeznaczeniu środków na nowe przyłącze wody i nową kanalizację do świetlicy w
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Buszkowicach. Gdyby nie zły wpływ osób, które powinny pomagać mi w tych mediacjach,
pewnie już by się zakończyły, ale i tak jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że to już długo nie
potrwa.
Radna Anna Górska; Mówi Pani, że trzy małe świetlice będą robione i jedna jakaś duża,
proszę powiedzieć jakie świetlice Pani ma na myśli?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Prace nad tym trwają w tej chwili nie powiem
rzeczy, którą Pani mogłaby wykorzystać przeciwko mnie. Na pewno postępuje w taki sposób
żebym jak zwykle mogła dotrzymać słowa.
Radna Anna Górska; Proszę mi powiedzieć jak wygląda sprawa z remontem świetlicy w
Budkowie? Jak ten wniosek, czy on już jest złożony, na jakim etapie i tak dalej.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów
Odrzańskich, która przeznacza środki dla gmin będących udziałowcami tego LGD odkłada
moim zdaniem niesłusznie rozdanie tych pieniędzy, gdyż nie jest to de facto konkurs tylko
jest to przydział środków, które należą się udziałowcom. Odbyła się w tej sprawie narada
wszystkich udziałowców reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów, bądź sekretarzy,
jedna, ustalili jak to będzie wyglądało, to jest mniej więcej 200 plus 100 czyli 300.000 na
turystykę w Dolinie Odry. W związku z tym, my jesteśmy od wielu miesięcy gotowi ale LGD
odkłada rozdanie tych środków aż będą gotowi wszyscy. Ja wnioskuję za tym i rozmawiałam
o tym w Urzędzie Marszałkowskim, niemniej oni działają samodzielnie jako organizacja
LGD, żeby zrobić dwa etapy. Dać już tym którzy są gotowi i drugi etap dla tych którzy się
muszą jeszcze przygotować, zwłaszcza, że kwoty są znane, liczba beneficjentów jest znana tu
nie ma sytuacji konfliktowej. Ostatnia rozmowa Pani Sekretarz z LGD zakończyła się na tym,
że jeszcze się muszą udziałowcy raz spotkać. My jesteśmy gotowi dokumentacyjnie, mamy
zabezpieczony udział własny, możemy w każdej chwili że tak powiem, odpalać zamówienia
publiczne w celu wyłonienia wykonawców. Z tym, że przypominam, na świetlice wiejskie
stricte pieniądze będą, konkursy ogłaszane później, teraz jest na turystykę w Dolinie Odry. W
związku z tym, że wciągnęliśmy nieczynną od lat świetlicę wiejską w Dąbiu do tego projektu
jako zaplecze turystyczne,
Radna Anna Górska; W Budkowie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; w Budkowie, konferencyjne i tak dalej tak że to
pasuje do tego projektu. Bardzo proszę nie nazywać tego remontem świetlicy, bo nasz
wniosek z tego powodu może być odrzucony, ponieważ nie są to środki na remonty świetlic
tylko na turystykę w Dolinie Odry. Dlatego w Budkowie na działkach położonych najbliżej
Odry a należących do nas, zaplanowaliśmy przestrzeń turystyczną, zaplecze kuchennosanitarno- konferencyjne w świetlicy i równanie i oznakowanie szlaków rowerowych, czyli
dróg polnych które połączą Buszkowice z innymi wsiami w Dolinie Odry, czyli tymi
powodziowymi. To jako całość w połączeniu z dwoma projektami, które złożyły podmioty
prywatne na podobne środki, ale podmioty prywatne, to jest osobne rozdanie, uczyni Dolinę
Odry po stronie gminy Wińsko bardzo atrakcyjną, bo tam wchodzi w grę turystyka konna,
wchodzi w grę strzelnica sportowa, noclegi różne inne rzeczy, które tamte prywatne osoby
zaplanowały. Podpisaliśmy takie porozumienie wspólnie z nimi, więc jak LGD odpali te
środki i jak wszyscy dostaniemy, to będzie to bardzo dużo dla tego terenu. Będzie dotyczyło
też Dąbia, Gryżyc, Rajczyna itd. Niemniej na razie czekamy na to, żeby LGD było uprzejme
nie wiem może podzielić na etapy bo my jesteśmy ze wszystkim gotowi i czekamy tylko na
sygnał, regularnie kontaktując się z LGD Krainą Łęgów Odrzańskich.
Radna Joanna Skoczylas; Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o
stodołę, która grozi zawaleniem w Orzeszkowie. To temat który poruszałam jakiś czas temu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeden z prywatnych właścicieli nie chce wyrazić
zgody ani na zamianę, ani na rozbiórkę, ani na udział w kosztach. Z tego co wiem to chyba
pozwolenie na rozbiórkę, nie wiem bo teraz Karolina Bieniek nam zniknęła ze względu na
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mające się urodzić dziecko, więc będę musiała do niej zadzwonić czy przed jej L4 to
pozwolenie na rozbiórkę przyszło. Myśmy wszystko załatwiły, podejrzewam, że już jest bo
wszystko było załatwione, tam jeszcze trzeba było dosłać zdjęcia, tak że albo ono jest, albo
ono będzie. Ba, znalazłam już firmę, która zrobiłaby to bardzo nisko kosztowo bo odzyskała
by sobie część materiałów z którego ta stodoła jest zbudowana. Niemniej niezgoda jednego ze
współwłaścicieli, bo ona jest tylko w 1/3 nasza, jeden współwłaściciel się zgadza i chce się
uwolnić od problemu, a jeden ze współwłaścicieli nie chce się na przykład zamienić na jakiś
zgrabny garaż gotowiec, bo takie różne propozycje mu wysuwałam, żeby miał swoją jakąś
przestrzeń, jakąś działeczkę dodatkową, żeby to oddał nam wtedy my to rozbierzemy. Takiej
zgody nie ma i w takim punkcie sprawa utknęła. Tam jest teren tak ukształtowany, że
rozbiórka tej stodoły to byłby dosyć duży zysk i nie byłaby taka kosztowna, bo część to jest
ten materiał który można zabrać, a częścią można byłoby obniżenie jakie tam się znajduje po
prostu zniwelować. Więc ze wszech miar jest sprawa korzystna, jeden ze współwłaścicieli
blokuje temat, gdyby odcinać tę jego część i przemurowywać, robią się koszty jak przy
budowie małego domku i ja na takie koszty ani nie możemy pójść, ani nas nie stać, ani nam
prawo nie pozwala, dlatego sprawa stanęła w takim punkcie. Może Pani jako radna z tego
terenu udać się do tego współwłaściciela, mieszka niedaleko i może z nim pomediować, garaż
dać, działkę, różne rzeczy można zrobić.
Radna Joanna Skoczylas; Przed sesją było spotkanie z sołtysami, Pani sołtys z Małowic
pytała mnie jakiś czas temu odnośnie dodatkowego oświetlenia na osiedlu kilku domków w
Małowicach.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeśli chodzi o dodatkowe oświetlenie wszystko
załatwiali fachowcy, była tu Paulina która jeździła z Tauronem, która robiła cały ten plan,
weryfikowała z sołtysami, nie będę odpowiadała na żadne tego typu pytanie, ponieważ to
wszystko jest już precyzyjnie zapięte.
Radna Joanna Skoczylas; Ale moje pytanie jest tylko czy jest szansa żeby te domki miały
oświetleni?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale na to było pół roku i dwa razy pracownik z
pracownikiem Tautonu albo i trzy był w Małowicach, spotykał się z Panią sołtys więc to co
ustalili to jest, ja nie będę się na ten temat wypowiadać bo po prostu nie wiem, od tego są ci
pracownicy którzy to ustalili. Czy tam są słupy, czy trzeba stawiać, kiedy i tak dalej i Pani
sołtys na pewno też ma taką wiedzę bo to wszystko odbyło się z sołtysami.
Radna Joanna Skoczylas; Nie ma bo zwracała się do mnie z pytaniem, dlatego pytam ja Panią
Wójt.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie wiem, od tego mam pracownika, może się Pani
do tego pracownika wybrać nazywa się ten pracownik Paulina Rudnicka, na górze w IZR i
ona wspólnie z Tauronem i sołtysami robiła mapę tych dowieszek gdzie technicznie jest to
możliwe, gdzie jest to możliwe w skali pieniędzy jakie mamy, tak że po prostu nie wiem. Nie
mogę się zajmować każdą lampą osobiście.
Radna Joanna Skoczylas; Czy jeżeli chodzi o boisko w Orzeszkowie to przemyślała Pani
temat ewentualnej propozycji rozmowy z właścicielem kawałka ziemi, który znajduje się przy
szkole?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak ale w tym roku i tak nie mamy żadnego
budżetowania na to, żeby to przeprowadzić a taka zamiana jak najbardziej byłaby korzystna
tyle że nie jest to sprawa nagląca bo i tak nie mamy na to środków, więc skoro nie jest
nagląca bo nie mamy na to środków
Radna Joanna Skoczylas; Środki zabezpieczyliśmy w budżecie na ewentualne inwestycje.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie na boisko tylko na salę gimnastyczną.
Radna Joanna Skoczylas; Jako pierwszy etap.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; No jako pierwszy etap na ten rok a Minister
rozdaje pieniądze raz do roku.
Radna Joanna Skoczylas; Ja tylko bardzo proszę żeby pamiętać o tym.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeżeli Pani zna właściciela to nic nie stoi na
przeszkodzie żeby jako radna tego terenu podjęła tam jakieś mediacje.
Radna Joanna Skoczylas; Nie mam takich uprawnień, takie uprawnienia ma Pani.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pani jest radną z tego terenu to być może jest jakiś
Pani sąsiad. Pomysł uważam jest dobry, ja jestem wielkim orędownikiem zamian, parę takich
zamian już się odbyło i one są korzystne dla wszystkich stron, parę mam nadzieję że się
odbędzie, nikt nie musi płacić a wszyscy są jakoś tam zadowoleni, więc takich zamian ja mam
nadzieje jeszcze sporo przeprowadzić. Ta zamiana części tej działki, bo działka jest po
wycenie ona na pewno będzie kosztowna ona jest w atrakcyjnej miejscowości Orzeszków,
blisko ale nie za blisko torów i przy głównej drodze, a że wypełza później tyłem za szkołę to
to co byłoby potrzebne na boisko to jest część tej działki, bo całość będzie kosztowna i
pewnie zamiana też byłaby albo z dopłatą albo za bardzo dużą nasza działkę, podczas kiedy
aż tak duża nie jest nam potrzebna.
Radna Joanna Skoczylas; Myślę, że warto jednak zawalczyć o ten kawałek.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nic Pani nie stoi na przeszkodzie, żeby Pani
podjęła takie ruchy ja jestem zdecydowana na takie rozmowy.
Radna Joanna Skoczylas; Po raz kolejny mówię, że nie jestem od prowadzenia mediacji, to są
uprawnienia urzędników i Pani Wójt.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale doba ma tylko 24 godziny i spraw które są
pilne i nagłe jest tak dużo, że te które nie są pilne i nagłe muszą niestety poczekać. Nie mam
zastępcy żeby na niego scedować część spraw takich, że rzeczywiście to Wójt powinien
rozmawiać, więc to jest sprawa która czeka w swojej kolejce.
Radna Joanna Skoczylas; Ostatnia moja prośba, proszę żeby 1100zł które płacone jest do
lokalnej gazety „Kuriera Gmin”, przeznaczać przede wszystkim na informowanie
mieszkańców o tym co dzieje się w gminie, a nie pisanie kłamstw między innymi o mojej
osobie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie napisałam żadnego kłamstwa, jeśli Pani tak
uważa proszę mnie podać do sądu, skończyłam ten temat.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, jeżeli nie zna Pani odpowiedzi na
jakieś pytanie to jest oczywiste, że może Pani nie znać takiej odpowiedzi, prosimy w ramach
interpelacji taką mamy formę to jest interpelacja, dlatego prosimy na kolejną sesję o
udzielenie odpowiedzi na piśmie i będzie po temacie.
Radny Stanisław Tolisz; Mam Panie Przewodniczący takie pytania bo została podjęta
uchwała odnośnie działalności Wójta, była to skarga chciałbym się dowiedzieć jaki jest
następny etap tej uchwały?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mówi Pan o skardze dotyczącej skargi Pani A....
C.... tak?
Radny Stanisław Tolisz; Tak.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Skarga została przekazana Pani Wójt z prośbą o
ustosunkowanie się do jej treści, nie dostałem żadnej odpowiedzi, z tego co pamiętam na
ostatniej sesji to Pani Wójt mówiła, że zresztą podobnie jak nasze stanowisko w sprawie
zwolnienia Pani Beaty Jaworskiej nie otrzymaliśmy odpowiedzi na to pismo.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Moja odpowiedź jest Państwu znana.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Z tego co mi wiadomo Pani A...C.... rozważa po
prostu założenie Pani Wójt jakiejś sprawy w sądzie ze względu na oszustwo czy coś w tym
stylu, ale dokładnie tego nie wiem takie informacje do mnie wpłynęły.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jedyne co otrzymuję w tej sprawie to gratulacje od
mieszkańców Rajczyna.
Radny Stanisław Tolisz; Komisja Rolnictwa napracowała się i to dość mocno i na temat
bioelektrowni też chciałbym wiedzieć jaki jest następny etap takiej sytuacji?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odpowiedział; Przekazałem ten raport ponieważ
tam były wspomniane zarówno instytucje powiatowe jak i instytucje gminne, przekazałem go
do wiadomości Panu Staroście Wołowskiemu z tamtej strony mam informację, że Pan
Starosta wdraża coś w rodzaju audytu, czy to postępowanie rzeczywiście zostało wykonane
prawidłowo i ten audyt z tego co wiem w tym momencie trwa, tych wszystkich procedur,
które były wymienione w tym raporcie. Ze strony Pani Wójt niestety nie mam żadnej
odpowiedzi, też został przekazany Pani Wójt.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Moja odpowiedź jest jasna, nie ma osób
kompetentnych, które mogłyby się odnieść do tego, co zostało stworzone przez nie wiem
kogo a podpisane przez Komisję Rolnictwa. Ale otrzymałam bo byłam pośrednikiem między
grupą nieformalną PROpozycja Wińska i inwestorem. Przypominam 8 maja o godzinie 17 w
dużej sali spotkanie otwarte a inwestor przesłał do biura rady prośbę, zaproszenie, wniosek,
ponieważ Państwo nie zaprosiliście inwestora mimo, że tak wam zależało na tym spotkaniu,
ale inwestor prosi o spotkanie dwie godziny wcześniej z radnymi. Będzie główny technolog,
będą specjaliści, ja nie jestem ani organizatorem ani gospodarzem ani jednego ani drugiego
spotkania. Spotkanie z radnymi, i to mnie trochę rozbawiło z zarządem powiatu to jest to stare
nazewnictwo, zarządem gminy kiedy gminy miały zarządy tak jak powiaty. Więc z zarządem
gminy czyli z wójtem i z radnymi, spotkanie także na 8 maja, to jest poniedziałek dwie
godziny wcześniej, czyli na godzinę 15. To zostało przekierowane przez panią Barbarę z biura
rady do wszystkich Państwa na skrzynki, na SMS bo skrzynki macie przepełnione, widocznie
nie sprawdzacie co na nie przechodzi, żeby je jakoś przeczyścić ale w każdym razie
zostaliście Państwo wszyscy poinformowani, także przez Przewodniczącego dzisiaj i
dwukrotnie przeze mnie, w związku z tym to jest moment na wyjaśnienia. Bo to będzie
towarzystwo które będzie w stanie wyjaśnić.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bardzo proszę Panią Wójt, jeżeli są problemy ze
skrzynkami radnych i Pani zna ten problem, bardzo proszę o zwiększenie pojemności tych
skrzynek mailowych.
Na ostatniej sesji pytałem się o drogę Boraszyce Małe Słup dostałem odpowiedź od Pani, że
referat inwestycji przygotuje mi odpowiedź na najbliższą sesję. Nie dostałem tej odpowiedzi.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Byłam na tej drodze, ona w 3/4 jest w znakomitym
stanie, w 1/4 może 1/5 jest zniszczona tak pośrodku, to wymaga niewielkich uzupełnień i
napraw niewielkiego nakładu, jak na nasze polne drogi jest w wyjątkowo dobrym stanie. Z
tego co pamiętam sprawę pilnował niegdysiejszy radny Słupa Pan Zdyniak, w części polnej
jest równiutka w części frezowinowej jest niezła, jest jak na nasze drogi polne tak je nazwę
czyli nie te asfaltowe główne między wioskowe, w wyjątkowo w dobrym stanie. Niewielki
fragment rzeczywiście wymaga naprawy, ale przejechałam bez problemu samochodem
osobowym także przez ten trudniejszy odcinek.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem, że odpowiedź jaką mam przekazać
mieszkańcom, że Pani w tym momencie nie widzi konieczności utwardzenia.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata - Zielnica; Nie, ja tego nie powiedziałam, proszę nie
przekręcać moich słów.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Zgłosili się od mnie mieszkańcy Boraszyc czy ta
droga w tym roku jest do jakiegokolwiek utwardzenia czy do poprawy stanu nawierzchni?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Mamy 180 km polnych dróg do naprawy w tym
jakieś 200m tej drogi, takie naprawy wykonywane są ze środków bieżących a napraw ze
środków bieżących nie planuje się tak jak inwestycji, tylko wykonuje się je według potrzeb na
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bieżąco. Jest to 200 wobec nie wiem 200km i w takiej samej kolejce stoi jak każda inna
droga, która jest na przykład nieprzejezdna, bo jest tak zakrzaczona i tam nasi rolnicy nie
mogą wywozić słomy na przykład jak wiozą do szkoły do kotłowni.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb pytał; Czyli jaka jest odpowiedź?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica odpowiedziała; Taka Pan słyszał.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W dalszym ciągu jest dla mnie nie jasna, czy
przewiduje ją Pani do remontu czy nie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Trudno ja już na to Panu nie pomogę.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale przewiduje ją Pani do remontu czy nie, czy
do utwardzenia?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Drogi tego typu naprawia się ze środków bieżących
i nie są to inwestycje, w związku z tym naprawy ze środków bieżących o tym będziemy, to
jest właśnie czas kiedy zaczynamy się rozglądać ponieważ mija nam zima, znowu mają być
jakieś przymrozki, nie robi się takich rzeczy zimą.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Zima już minęła dawno.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pan nie zna dróg w gminie Wińsko bo skąd ma je
Pan znać.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale pory roku znam doskonale.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Niech się Pan przejedzie i pomyśli o innych
drogach gminnych, które wymagają remontu i podejmie decyzje ,
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani z pewnością zna lepiej drogi oławskie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; złoży do mnie wniosek, które zasługują na remont
a które nie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja złożyłem taki wniosek, to była interpelacja
radnego, zgodnie ze statutem ma Pani 21 dni na udzielenie tej odpowiedzi w formie pisemnej.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jest to jedna z wielu napraw bieżących, które
będziemy wykonywać w miarę możliwości posiadanych środków. To się protokołuje więc
można to uznać za moją odpowiedź na piśmie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Na ostatniej sesji pytałem się o to czy podpisała
Pani aneks lub umowę dzierżawy na działkę 356/5, odpowiedziała Pani, że proszę wrócić do
tego pytania za tydzień.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W ubiegłym tygodniu poprosiłem Panią żeby
dostarczyła Pani na ostatnie posiedzenie komisji szereg dokumentów, które są jakby
naturalnym wynikiem dokumentów, które dostarczyła Pani poprzednio, między innymi
pytania dotyczące porozumienia, które gmina Wińsko zawarła z firmą PEP.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Porozumienie Państwo otrzymaliście do komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Otrzymała Pani pismo ode mnie, czy dostanę
odpowiedź na to pismo?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Odpowiedź brzmi następująco, jeżeli Pan cytuje te
dokumenty to znaczy, że je Pan ma. Wręczając mi w wielki piątek, w wielki czwartek żądanie
odnalezienia dokumentów z 2011 roku, które są niestrategicznymi dokumentami ale bardzo
szczegółowymi, w bałaganie jaki pozostał w archiwum to jest osobny temat o którym też
chciałabym z Państwem porozmawiać, po poprzednich dwóch Wójtach i po Pani, która
pracowała jako nasza planistka ale już jest na emeryturze, oznaczałoby że musiałabym jakąś
część załogi na kilka dni do tego zadania wdrożyć i tego po prostu nie zrobię. Skoro i tak nie
ma żadnej szansy w tym towarzystwie i wśród mojej załogi na profesjonalną analizę tych
dokumentów, to poczekajmy ze spokojem na spotkanie z tymi, którzy się na tym znają. Ja
mam nadzieję, że inwestor zaprosi także służby powiatowe na to spotkanie, bo przypominam
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nie jestem ani gospodarzem ani organizatorem tego spotkania, więc Pan cytuje bardzo
dokładnie i z numerami i ze wszystkim te dokumenty.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Tak żeby ułatwić Pani odnalezienie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To Pan je ma i Pan chce sprawić, żeby urząd
porzucił pracę i zajmował się, to są rzeczy tak szczegółowe i tak Bóg raczy wiedzieć gdzie ich
szukać. Wracając do archiwum od 9 czy 10 lat cały czas wójtowie składali wnioski do
Archiwum Państwowego,
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, nie chodzi mi o archiwum.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; to jest odpowiedź na pytanie, o odroczenie terminu
kontroli. Ja zniosłam ze strychu butwiejące papiery porzucane w nieładzie na początku
kadencji do jedynki, gdzie zostały one osuszone. Następnie zawarłam umowę ze szkołą gdzie
w parterze zostały odzyskane, odgruzowane ze śmieci pomieszczenia w których znajduje się
obecnie archiwum i które porządkujemy, ponieważ w sierpniu czeka nas kontrola, której już
się odłożyć nie da. Więc są dokumenty składane, układane, brakowane, mamy pracownika
który jest po dwóch stopniach tego szkolenia archiwistycznego, stażyści są zaprzęgnięci także
i pracownicy w porządkowanie archiwów wewnętrznych, co brakujemy co przekazujemy do
tego pomieszczenia w szkole. W takim stanie merytorycznym zastałam archiwum, że tam lało
się na nie i ono butwiało a w tej chwili jest osuszone, porządkowane i na sierpień będzie
gotowe. Czy w związku z tym do sierpnia dokumenty, które stworzył Wójt Mirytiuk, Wice
wójt Hurkot, Skarbnik Hossa, Pani Stanisława Łoza pracownik planista, czy te dokumenty w
tym czasie się znajdą i czy będę mogła kopię ich Państwu przedstawić, tego nie wiem. Mam
nadzieję że tak.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt ja zadałem pytanie
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; A ja udzieliłam odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; dotyczące porozumienia i szczegółowego
oprócz tych dokumentów też pytanie na przykład takie, czy jak czytamy w tym porozumieniu,
że firma PEP zobowiązuje się do corocznego wpłaty 20.000zł
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Oświadczam, że na temat firmy PEP i
bioelektrowni nie będę odpowiadała na żadne pytania do spotkania 8 maja, ponieważ Państwa
pytaniami moi pracownicy, wiele innych osób są wmanewrowywani w różne sytuacje, które
mają wymiar li tylko polityczny, nie są merytoryczne zupełnie. Cieszę się bardzo, że przyjadą
ludzie kompetentni, którzy będą w stanie odpowiedzieć mam nadzieję na każde pytanie.
Uroczyście odmawiam odpowiedzi na pytania dotyczące elektrowni przed spotkaniem 8 maja.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, to chodzi nie o sprawy polityczne
tylko o sprawy gospodarcze.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Odmawiam i nie odpowiem na żadne pytanie
dotyczące tej inwestycji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Skarbnik.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ani żaden z moich pracowników. Nie pozwolę
manewrować pracowników urzędu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Składam interpelację do Pani Skarbnik. Pani
Skarbnik, czy odnotowuje Pani wpłaty w związku z tym porozumieniem z 2011 roku albo
czy ma Pani wiedzę, że jakakolwiek organizacja z terenu gminy Wińsko otrzymuje co roku
20.000 zł, które są zapisane w tym porozumieniu?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Nie mam informacji, do gminy nie wpływają.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wiec Pani Wójt, ja prosiłem nie tylko o
dokumenty ale też zadawałem pytania dotyczące tej inwestycji. Jeżeli Pani mówi, że
podpisała teraz przedłużenie dzierżawy z tą firmą, to chciałem się zapytać w świetle tego na
co powoływał się Pan Mecenas na ostatnich komisjach i sesjach, kiedy przekonywał nas, że
gmina Wińsko może być narażona na wielomilionowe zwroty, czy podpisanie umowy
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dzierżawy w tym momencie jest zasadne gospodarczo, czy nie obawia się Pani, że również ta
umowa może być przedmiotem sporu i naraża Pani w ten sposób gminę, że podpisała Pani tą
umowę na kolejne pół roku?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie na pół roku.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; A na jaki okres czasu?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Do września któregoś tam, to jest mniej niż pół
roku po pierwsze, po drugie zgodnie z umową płatność za dzierżawę jest z dołu wiec czas
trwania tej umowy to jest czas w którym nie bierzemy od nich pieniędzy wiec nie będziemy
oddawać pieniędzy których nie wzięliśmy, a czas do chyba 20 września jest, mam nadzieję
wystarczającym czasem, żeby rzeczy zostały wyjaśnione ostatecznie a zaczną się wyjaśniać 8
maja, potem mija te 60 dni o których inwestor pisał w swoim piśmie do Państwa.
Radna Anna Górska zapytała; Kto jest organizatorem tego spotkania odnośnie bioelektrowni?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica odpowiedziała; Grupa nieformalna PROpozycja
Wińsko, szesnaście osób.
Radna Anna Górska; Wiec ta grupa już nas zaprosiła takim zapisem, że radni to gospodarze
ale mogą być, tamci też mogą nie muszą.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wójta zaprosili dokładnie tak samo, taki mają styl,
ale mi się on nawet podoba.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jeżeli to jest Pani styl, to Pani się podoba.
Radna Anna Górska; Taką interpelację złożyłam konkretnie, istnieje pilna potrzeba
doprowadzenia wody do świetlicy w Buszkowicach, w jakim terminie wyżej wymienione
prace będą wykonane?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Mam nadzieję, że nie trzeba będzie ich
wykonywać, że będziemy korzystać ze starego przyłącza a jeżeli to się nie uda to wówczas
bezzwłocznie te prace będą wykonane.
Radna Anna Górska; Niezwłocznie, dziękuję.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, ja jeszcze wrócę tutaj Głębowice- Brzózka droga, to
moja droga ta jedna z dróg, z jakich ona środków będzie naprawiana? Z napraw bieżących ?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Zostaje nam 16.000 z tego, że jej nie robimy w
asfalcie bo 150 idzie na drogę w Głębowicach, więc te 16 już mamy, zobaczymy jak te
naprawy, bo chwalić Boga to nie jest kompletna praca tak jak dwa lata temu czy to kiedy było
tylko naprawy, ile one będą kosztowały wtedy będziemy się zastanawiać jak te środki
spożytkować, skąd te środki wziąć, żeby te naprawy się dokonały.
Radny Józef Kaczmarek; Kiedy przewiduje Pani naprawę tej drogi?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; No wie Pan, dopiero dziś udało się przesunąć te
150.000 na to i dzisiaj wiem, że zostaje nam 16 tak, no to też nie będę podejmowała decyzji
finansowych nie wiedząc jak jesteśmy z pieniędzmi. Tadeusz Ćwik wykonał już trochę
objazdów po gminie i robi nam szacunki różnych rzeczy, nie wiem czy już był na tej drodze
czy nie był, chyba nie był bo by mi o tym pewnie powiedział, żeby powiedzieć za ile on,
wtedy uruchamiamy procedurę zamówień publicznych i przystępujemy do pracy. W każdym
razie na pewno nie będziemy podejmować ani pochopnych decyzji, ani czekać aż znowu
pogoda się skiepści. Wiem na dzisiaj, że wiele prac ziemnych jest jeszcze przyhamowanych,
ponieważ ziemia jest miękka i wejście maszyny powoduje, że te maszyny się topią. Też
jestem z tego powodu zeźlona, bo parę rzeczy jest takich, że mi się po prostu spieszy ale no
maszyny się zapadają do pół osi więc też nie róbmy głupot bo szkoda pieniędzy na nie.
Głos zabrała Radna Jolanta Rafałko; Ja mam pytanie do Pana Mecenasa, będę wracać do tej
bioelektrowni, proszę mi powiedzieć czy Pani Wójt ma prawo nieudzielania nam informacji o
które się pytamy Panią Wójt, gdzie w tym sprawozdaniu napisaliśmy ileś tam pytań w
stosunku do Pani Wójt i wiemy o tym doskonale, że Pani Wójt bierze udział czynny w
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powstawaniu, pisaniu, nie wiem jak Pani Wójt mówi że nie bierze w ogóle udziału w pracach
tych wszystkich, które mają tą bioelektrownię przywołać?
Mecenas Łukasz Śliwa; Nie znam sprawy bioelektrowni, to pismo, które złożyła Pani w
urzędzie skierowane do Pani Wójt przekazać ja wtedy będę mógł się ustosunkować do tego.
Radny Stanisław Tolisz; Ja jeszcze Pani Wójt mam takie pytanie, zostały zrobione
wyburzenie tego budynku w rynku, kto wykonywał i za jaką kwotę?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie wiem w tej chwili za jaką kwotę ale generalnie
było to połączenie z utwardzeniem dwóch dróg polnych w obrębie Wińska, tam gdzie są
nowe działki budowlane od Zjazdowej na boki i to kruszywo z tego wyburzenia było zużyte
do tamtego utwardzania tak, że nie było wywożenia gruzu, kosztów tego tylko było
pozyskiwanie tego gruzy, kruszenie i wysypywanie w tamto miejsce. Przypomnę, że
wyburzenie tego budynku planowane było od dwóch lat. Przez półtora roku wisiał baner, że
jak tutaj będzie, tak było przed wojną, jak będzie teraz i teraz porządkowanie tego terenu, jest
plan przestrzenny dla rynku, jest koncepcja zaakceptowana przez konserwatora zabytków jak
to można a jak tego nie można zabudować. W związku z tym w tym momencie będziemy
mogli sprzedawać tę działkę, wystawiać ją na przetarg, (...) z taką świadomością, że nie
będzie tam stał jakiś krzywy kiosk czy cokolwiek, tylko wiadomo jak to ma wyglądać, mniej
więcej od do, coś między starym ośrodkiem zdrowia a odtworzeniem tradycyjnej parcelacji
udającej kamieniczki z bramami wjazdowymi. To wszystko jest zaakceptowane przez
konserwatora zabytków. Działka przygotowana jest właściwie na sprzedaż, teraz jest kwestia
wyceny, ogłoszenia przetargu.
Radny Stanisław Tolisz; Czyli rozumiem, że to jest działka na sprzedaż, właśnie chciałem
zapytać bo myślałem, że może urząd myśli coś tam sam budować
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jak kiedyś urząd będzie miał pieniądze żeby coś
sam budować, to nie wiem jak Państwo ale ja uważam, że ta działka, która jest obok urzędu
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Radny Tolisz nie skończył zadawać pytania,
Pani mu w połowie zdania przerwała.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Rozmawiamy, to jest w tej chwili rozmowa, teraz
Pan ingeruje w sposób mało uprawniony.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Miało być pytanie i w połowie zdania Pani
przerwała.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Obok urzędu znajduje się pusta działka, ona
należała do osoby prywatnej, rolnika. Drogą zamiany na pole orne, które było obok jego pola,
dopłacił sporo pieniędzy do tej zamiany, urząd odzyskał tę działkę. I uważam, że gdyby urząd
miał coś budować jak kiedyś go będzie na to stać, to budowałby właśnie przy urzędzie gminy.
Generalnie byłoby dobrze znaleźć inwestora, który chciałby ładnie zabudować tę działkę.
Osobiście uważam, że to co tam stało to lepiej, że będzie pusty plac aż ktoś nie będzie miał
pieniędzy i pomysłu żeby go zabudować.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt moje pytanie brzmiało kto i za ile, jeżeli Pani dzisiaj nie
wie to proszę przygotować się na następną sesje i powiedzieć.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dobrze.
Radny Maciej Kiałka; Ja mam pytanie, to spotkanie z Polenergią w sprawie tej bioelektrowni
to Pan Przewodniczący przewiduje w ramach sesji czy dobrowolnego spotkania?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja powiem Panu, że dostałem zaproszenie tak
jak pozostali radni w dniu wczorajszym, osobiście ten 8 maja mi nie pasuje, ponieważ już
miałem wcześniej zaplanowane jakieś spotkania w ten czas więc no nie odpowiem Panu na to
w tym momencie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Z tego co ja zrozumiałam z tego zaproszenia to jest
zaproszenie zarządu i radnych, nie o udziale w sesji tylko spotkanie z radnymi, ja
zrozumiałam, że z tymi którzy chcą zadać pytania.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jeżeli pyta mnie Pan tak teraz publicznie o
zdanie, to ja uważam, że dopóki nie zakończy się ten proces audytu w Starostwie
Powiatowym, dopóki Pani Wójt nie udostępni nam wszelkich dokumentów, które są związane
z tą sprawą, tak żebyśmy mieli możliwość zadawania świadomych pytań uważam, że do tego
momentu takie spotkanie no nie ma większego sensu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Komisja Rolnictwa na pewno umie zadawać te
nowe pytanie skoro umiała napisać taki raport.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Po tym raporcie zostało zadane szereg pytań.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To nie są pytania co do których ja jestem
kompetentna żeby odpowiedzieć, dlatego nie odpowiem na żadne pytanie zanim nie odbędzie
się spotkanie z inwestorem. Państwo robiliście mi zarzut z tego, że utrudniam wam spotkanie
się z inwestorem, inwestor was zaprasza na spotkanie, proszę bardzo, może być w moim
gabinecie, może być w GOK, nie ma problemu. Panie Przewodniczący inwestor czeka na
jakąś informację od Pana, Pan ani razu inwestora nie zaprosił.
Radny Stanisław Tolisz; Pani wspomniała, że będzie spotkanie u Pani w gminie i to będzie
tylko spotkanie
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Może być w małej sali. Oni chcą, oni, ja cóż ja. Ja
zostałam zaproszona.
Radny Stanisław Tolisz; Tylko z radnymi? Nie z ogółem?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Oni chcą się spotkać z radnymi i z zarządem gminy
a później zebranie otwarte dla każdego w dużej sali proszę bardzo. Ogólne jest o 17 w dużej
sali 8 maja, ono będzie tak czy śmak.
Radna Barbara Żeliźniak; Ja tylko przypomnę w ramach interpelacji, że złożyłam wniosek o
przyznanie środków finansowych na świetlicę w Wyszęcicach, który został złożony do Pana
Przewodniczącego i do Pani Wójt. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostanie
pozytywnie rozpatrzony.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Na ostatnich komisjach mieliśmy zapowiedź
Pani Wójt, że do tego nie wymagana jest zmiana uchwały budżetowej tylko zmieni Pani Wójt
to zarządzeniem.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Zarządzeniem mogę z tych kwot, które dotyczą
bezpośrednio świetlic, tymczasem ta kwota jest w WPF-ie dwuletnim, więc w Wieloletniej
Prognozie Finansowej o czym obie nie wiedziałyśmy do momentu, kiedy usiadłyśmy do
budżetu żeby zrobić to zarządzeniem. Ale dożynki są we wrześniu, spokojnie.
Radna Barbara Żeliźniak; Ale podłogi nie robi się Pani Wójt w trzy dni.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale też nie w cztery miesiące, no na litość Boską.
Radny Józef Kaczmarek; Rozumiem Pani Wójt, że na najbliższą sesję majową to te środki
będą zabezpieczone w budżecie tak?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Do końca maja mają być te rozstrzygnięcia
ministerialne, wtedy wiemy czy mamy pieniądze dodatkowe czy mamy do dyspozycji środki
własne ja już to tłumaczyłam dzisiaj, środków własnych jest ponad 300.000, tak zapewniło
nas wczoraj Ministerstwo Kultury.
Radny Józef Kaczmarek; Mówimy o końcu maja.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Do końca maja powiedzieli, że daj Boże do połowy
maja bo już jest napieranie z bardzo wielu gmin.
Ad.8.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb - wobec wyczerpania porządku zamknął 40
sesję Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

