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Protokół nr 42/2017
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 26 maja 2017 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 910 i zakończono o godz. 1315
W sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 86,6% ustawowego składu Rady Gminy.
Nieobecna radna Agnieszka Bator- Lech.
Jeden mandat wygaszony.
Na obrady sesji spóźnił się radny Stanisław Tolisz (913), radna Regina Grębosz (915)
Ad.1
OTWARCIE SESJI
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb,
który stwierdził prawomocność obrad.
Przewodniczący Rady Gminy powitał biorących udział w sesji radnych, sołtysów, Wójta
Gminy - p. Jolantę Krysowatą- Zielnica, Skarbnika Gminy – p. Annę Kupczyk, Sekretarza
Gminy – p. Anetę Niewiarowską, Mecenasa - p. Mateusza Chlebowskiego.
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 XL sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
(obręb Białawy Małe)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (obręb
Piskorzyna)
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wińsko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wińsko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016
dla gminy Wińsko".
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku za rok 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wińsko. (obręb Krzelów)
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15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wińsko. (obręb Wińsko)
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
17. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
18. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Do proponowanego porządku obrad nie wniesiono zmian.
Przewodniczący Rady Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało
13 radnych (jednogłośnie).
Ad.3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XL SESJI.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że protokół były do wglądu w
biurze rady gminy, był również wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb
poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 13
radnych (jednogłośnie)
Ad. 4
INFORMACJE I KOMUNIKATY
INFORMACJE WÓJTA GMINY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Okres międzysesyjny był krótki, ponieważ
poprzednia sesja była (…) temu ta sesja nadzwyczajna związana z wizytą przedstawicieli
inwestora Bioelektrownia Wińsko. W związku z tym, że spotkanie było bardzo liczne jest
zrelacjonowane przekazywane przez internet w związku z tym omawiać tego wydarzenia tutaj
nie będę. Był to czas przedziwnych spotkań, przedziwnych odwiedzin osób z którymi się nie
umawiałam ale które bardzo chciały się umówić ze mną, były to spotkania przy drzwiach
otwartych i przy świadkach ponieważ miały niewątpliwie charakter korupcjogenny. W
związku z tym, że nie biorę łapówek to takie prowokacje na mnie nie działają, w związku z
tym każda wizyta była jednorazowa bo te otwarte drzwi, ta obecność osób trzecich w moim
gabinecie jednoznacznie peszyła odwiedzających. Oprócz tego miałam kilka odwiedzin z
firm, które proponowały przeróżne i przedziwne usługi, myślę że ma to wszystko związek z
tym co się teraz o nas mówi i pisze. Jedna wizyta powiedziałabym jest zatrważająca bo jak
Państwo radni doskonale wiedzą, Państwo sołtysi pewnie nie wszyscy bo nie wszyscy myślą
że ich to dotyczy ale koncern mięsny, potężny, znany w każdym sklepie są jego wyroby, ma
na naszym terenie bardzo dużo hektarów ziemi kupionej onegdaj od Agencji. Dwa kompleksy
działek układają się w obszar 30 hektarowy a 30 hektarów to jest optymalna przestrzeń na
potężne hodowle, no i tak ten koncern złożył kilka miesięcy temu ja natychmiast
zareagowałam spotkaliśmy się w tej sprawie z radnymi, sołtysami, mieszkańcami tych dwóch
lokalizacji że mają powstać na wiele tysięcy świń chlewnie, tuczarnie z których gmina nic nie
ma ponieważ są to urządzenia rolnicze i tak jak każdy rolnik nie płaci za swój chlewik i
stodołę tak i tan Pan choć jest biznesmenem, podatku jak od przemysłu płacić nie będzie.
Natomiast będzie się wiązało z całym tym uciążliwością, smrodem, transportem itd. w
związku z tym wszczęliśmy wszelkie dopuszczalne prawem procedury aby do takich
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inwestycji nie doszło. Jednak nawiedził mnie Pan, który mienił się projektantem, architektem,
człowiekiem odpowiedzialnym za zorganizowanie wszystkiego, z Wielkopolski przyjechał
ten Pan, z resztą twierdził że niektórym to pasuje tu wymienił sołtysa Turzan, że to jest w
ogóle świetny interes, Pan sołtys Turzan jest dzierżawcą jednego z kawałków tej ziemi
należącej do tej rodziny, no i próbował mnie namówić do tego, żeby mnie przekonać, że to w
sumie jest fajne chociaż nie ma z tego podatku. No nie przekonał mnie ale zapowiedział, że
będzie przekonywał Państwa, więc spodziewajcie się takich wizyt, że w ogóle to będą ośrodki
badawcze i będą tam konferencje naukowe. Ja mówię a w jakim hotelu będą spać, będziecie
budować też hotel przy tych chlewniach? Świetny pomysł powiedział ten Pan, tak że
naprawdę to na co tracę teraz czas, ale to co zwiastuje prawdziwe nieszczęście i prawdziwy
smród dla tej gminy, nadciąga wielkimi krokami. Więc wszystkim doradzam czujność. Z
urządzeń typu rolniczego nie mamy podatków a jest to tak naprawdę biznes dla jednej strony.
Dopinaliśmy w tym czasie, jeszcze zostało parę drobiazgów (…) jeśli chodzi o dokumentację
dotyczącą remontów i budów świetlic wiejskich. W czerwcu powinny być ogłoszone
regulaminy naboru środków na to, więc tam oprócz dwóch świetlic to wszystkie wymagają
remontu a tam gdzie ich nie ma, i tutaj widzę że nie ma zainteresowanych sołtysów, nie
wszyscy są, nowe tak zwane segmentowe świetlice, one pozwalają na rozbudowę, na
powiększanie, mamy warunki zabudowy przygotowane, w trakcie przygotowania dla
Grzeszyna na terenie dzisiejszego boiska, Iwna na terenie ich rekreacyjnym, ponieważ w
Iwnie świetlica nie działa ze względu na sąsiedztwo u góry, nie ma tam żadnej działalności bo
nie może być, ciągle jest policja wzywana, Białawy Wielkie tu się pojawił problem bo się
okazało, że któryś z moich poprzedników podarował Białawom Wielkim na boisko ziemię
klasy III, ale na szczęście jest tam 8 arów klasy IV na której można zaprojektować, posadowić
świetlicę tyle że o wiele droższy będzie wtedy prąd który trzeba tam doprowadzić ale trudno.
Zamiana tego na inną działkę w tych okolicznościach po prostu nawet byśmy nie zdążyli.
Żałuję, że wcześniej nie sprawdziłam, że ktoś się wykazał taką rozrzutnością, żeby na trójce
robić boisko. Konary to jest działka we wsi, tam mamy dwie nasze nieruchomości, które
nadają się na świetlicę ale koszty ich zrobienia są większe niż postawienie nowej a że w
Konarach od lat 90- tych w środku wsi leży piękna działka, która miała być przeznaczona pod
świetlicę dlatego właśnie na tej działce w Konarach także planujemy stawianie świetlicy
nowej. Pozostają wsie z którymi muszę się skonsultować bo jest możliwe żeby tam takie
świetlice powstały, to są Jakubikowice, to by była malutka świetliczka bo to jest malutka
wioska ale mamy tam działkę. Aleksandrowice też mamy działkę, Chwałkowice ponieważ
świetlica w Chwałkowicach nie jest świetlicą to jest pokoik w budynku mieszkalnym a z kolei
plac zabaw też nie działa, ponieważ jak tylko powstał za wsią na górce to się okazało, że
pojawił się tam zboczeniec no i dzieci bały się tam chodzić, całymi latami także służy
głównie do utrzymywania. Gdyby tam powstała świetlica z oświetleniem itd. to może życie
by tam ściągnęło albo zrobimy zaproponujemy zamianę działek, to jeszcze wymaga
konsultacji. Tak jak konsultacji wymaga sprawa Kozowa, ponieważ ich świetlica też mieści
się w pałacu gdzie dookoła mieszkają ludzie, w tej chwili po zamianach mamy przy stawie
bardzo ładną działkę gdzie taka niewielka świetlica by się zmieściła. Jeśli kogoś pominęłam
to przepraszam ale mam nadzieję, że nie. Porządkujemy także prawne sprawy dotyczące
świetlicy w Małowicach bo tam wystąpił taki błąd budowlany który uniemożliwia
użytkowanie jej w pełni, pan architekt porządkuje tę sprawę i albo będziemy robić pewną
przebudowę żeby móc wszystko zalegalizować, albo uda się zalegalizować w takiej formie w
jakiej jest obecnie. Otrzymałam także ponaglenia od PKP na przykład w sprawie Małowic, że
bardzo chcą nam przekazać te dwie działki, sytuacja remontu mostu powstaje tymczasowo
parking a z czasem właśnie ścieżki rowerowe plus parking, uchwała ponieważ zmieniły się
podstawy prawne, uchwała musi być podjęta jeszcze raz tak nam się to troszeczkę odciągnęło
ale mam nadzieję, PKP powiedziało że się nie rozmyśli aczkolwiek chciałoby mieć tę sprawę
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zamkniętą, bo mają swoje terminy. Poszły pierwsze przetargi działki sprzedają się bardzo
ładnie także nieruchomości zabudowane, wczoraj poszła ta w Krzelowie. No mogę
powiedzieć, że działka w takiej wsi jak Smogorzów czy Smogorzówek już w tej chwili nie
pamiętam, poszła w ręce człowieka z miasta i przebitka była między 13 chyba a 21.000, trzy
osoby licytowało tak że zainteresowanie tak działeczkami pod zabudowę jak naszymi
terenami rolnymi, na szczęście ze strony naszych rolników, jest i w tej chwili właściwie
przetarg co drugi dzień. Jeśli chodzi o tereny, które można zabudowywać uruchomiłam
promocję na stronę Lubin Legnica, myślę, że stamtąd zainteresowanych będzie więcej niż ze
strony Wrocławia aczkolwiek telefony z Wrocławia (..) bo internet jest wszędzie, jeśli ktoś
szuka działki na wsi to nasza gmina jest właśnie tą gminą w której ją znajdzie. Poza tym
zajmowałam się dementowaniem plotek, ale cóż, plotki znacie, prawdę znacie, więc po co o
tym mówić. Dziękuje bardzo.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapytał; Czy w związku z tym, co Pani mówiła
na początku, z tymi propozycjami korupcyjnymi które Pani otrzymywała, czy zgłaszała Pani
je organom ścigania?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak oczywiście, wraz z dokumentacją tych
spotkań.
Głos zabrał Radny Stanisław Tolisz powiedział min; Ten temat dopiero dzisiaj słyszę, że
będzie taki bum w świetlicach, a co będzie z remontami świetlic które są do remontu?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica odpowiedziała; Remonty świetlic są wyszacowane,
wycenione, są przygotowane.
Radny Stanisław Tolisz; Ale kiedy będą w ogóle i kiedy będą te inwestycje odnośnie tych
świetlic?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Powtarzam cały czas, że w czerwcu tego roku ma
być ogłoszony regulamin i z tego regulaminu będzie wynikał ciąg dalszy. Darowanemu
koniowi w zęby się nie zagląda. Czekamy aż będzie ogłoszony regulamin, i tego samego
dania i ja i Państwo się dowiecie bo będzie on ogłoszony w internecie. Przygotowujemy się
na wszelkie ewentualności, no mam nadzieję że sobie nie zażyczą jakiś mega projektów i
kosztownych map itd. mam taką nadzieję. Jesteśmy przygotowani na to, żeby jak ogłoszą
regulamin, żeby dograć szczegóły i złożyć wnioski. Na razie nie znamy regulaminu więc nie
wiemy.
Radny Stanisław Tolisz; Patrząc w Turzanach remizę, w tamtym roku wypadła, ten remont
wypadł.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja o remizach nic nie mówiłam Panie radny.
Radny Stanisław Tolisz; Jest napisane tutaj (…) czy ten regulamin będzie 18 czerwca tak a
propos?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Regulamin ogłasza Urząd Marszałkowski a nie
Urząd Gminy.
Radny Stanisław Tolisz; Nie wiem patrząc na to, że to taki bum inwestycyjny zrobi się.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeżeli ktoś słuchał mnie albo słuchał odpowiedzi na
pytania które do mnie padały, to od początku stawiałam na mieszkania, ponieważ czekamy na
zewnętrzne środki na świetlice. I te zewnętrzne środki na świetlice regulamin ma być
ogłoszony w czerwcu. Ja o tym mówiłam w listopadzie, w grudniu, w styczniu nie
wiedziałam wtedy jaki macie Państwo na mnie pomysł na 18 czerwca.
Radny Stanisław Tolisz; Ciągle słyszałem o tym, że absolutnie żadnych remontów nie będzie,
na świetlice nie dajemy żadnych pieniędzy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; No nie dajemy ponieważ czekamy na środki
zewnętrzne.
Radny Stanisław Tolisz; A kiedy Pani planuje robić te świetlice nawet jeżeli będzie ten bum?
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pytanie mam czy ktoś z tu obecnych rozumie co to
znaczy środki zewnętrzne i regulamin, ogłoszenie w czerwcu, na co i ile daje Unia? Ktoś
rozumie, to proszę wytłumaczyć Panu radnemu, bo ja nie jestem w stanie.
Radny Stanisław Tolisz; Słucham kto rozumie, bo wiedzę że faktycznie las rąk, przekonała
Pani wszystkich.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja nie miałam zamiaru przekonywać to są po prostu
fakty, ma być w czerwcu regulamin wiemy od wielu miesięcy, miejmy nadzieję, że ten
termin się nie zmieni.
Głos zabrał Radny Józef Kaczmarek: Pani Wójt, w poprzednich latach zgłaszaliśmy te
problemy ze świetlicami od dwóch lat, że świetlice wymagają remontów ale jak to Pani
udzieliła odpowiedzi, że dopóki Pani jest Wójtem żadna świetlica nie będzie robiona. Tak
Pani powiedziała, to jest jedno. Proszę Panią, Pani Wójt mam teraz pytanie takie, czy przez te
dwa lata nie było żadnych projektów jeżeli chodzi o świetlice? Bo naprawdę dwa lata żeśmy
stracili. Straciliśmy dwa lata.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Niech Pan mówi za siebie.
Radny Józef Kaczmarek: Jeżeli chodzi o świetlice, można było to wykorzystać, ja mówię o
świetlicach. Wie Pani co, ciężko było naprawdę tutaj dostać parę złotych na dach w
Głębowicach, dopiero Pani była na zebraniu zobaczyła, że faktycznie to przecieka i tutaj
Rada, dziękuje Radzie przychyliła się do tego, tak samo Wyszęcice jeżeli o podłogę chodzi a
teraz tu dowiaduję się dzisiaj, że taki bum na świetlice. Wszystko zrobimy teraz.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeśli dostaniemy pieniądze, przygotowujemy
dokumenty.
Radny Józef Kaczmarek: No właśnie to trzeba właśnie powiedzieć, jeśli dostaniemy
pieniądze.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Cały czas to mówię bo regulamin jest na pieniądze.
Radny Józef Kaczmarek: To jest właśnie nadzieja, ja stoję mówię twardo na nogach i uważam
że my tego nie zrobimy bo w ciągu, dwa lata było zmarnowane, bo Pani nie chciała żadnego
wniosku złożyć na świetlice. Mój przykład 10.000 dawaliśmy z funduszu sołeckiego na
elewację, proszę Pani Wójt dołóżcie, wniosek napiszcie będzie ładnie świetlica wyglądał. Nie.
A teraz tu się ładuje proszę bardzo, to miliony pójdą, z czego?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata - Zielnica; Pani Karolino dlaczego nie złożyliśmy w ciągu
dwóch lat wniosków na świetlice?
Zastępca głównego księgowego Karolina Katan; Nie było jeszcze naborów na świetlice.
Poprzednia perspektywa 2007-2013 to były pieniądze na świetlice wiejskie, w tej gminie były
zrobione dwie świetlice z tego co wiem z tych projektów a mogło być dwadzieścia mogło być
zrobionych bo były ciągłe nabory.
Radna Anna Górska; No nie do końca, trzeba mieć wkład własny.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Trzeba było mieć, była Pani wtedy radną.
Zastępca głównego księgowego Karolina Katan; Teraz się znajdują pieniądze na wkład
własny, na wszystkie projekty więc nie wiem jaki był problem w zeszłej perspektywie.
Radna Joanna Skoczylas zapytała; W zeszłym roku czy w zeszłej perspektywie?
Zastępca głównego księgowego Karolina Katan; Perspektywie unijnej 2007-2013.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pan radny Kaczmarek był radnym, Pani Górska
była radną, gminy robiły po dwadzieścia świetlic a Gmina Wińsko zrobiła dwie. W
perspektywie obecnej, kiedy jest ta kadencja samorządu jeszcze ogłoszenia nie było, czekamy
na regulamin w czerwcu. To są fakty a nie opinie.
Radny Józef Kaczmarek; Proszę Państwa tutaj coś jest jednak, to jest półprawda. W
poprzednich kadencjach zrobiliśmy, co roku robiliśmy po trzy świetlice. Zaczynaliśmy od
dachów.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale z jakich środków Panie Radny?
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Radny Józef Kaczmarek: Z dofinansowaniem było. Każda świetlica, robimy pierwszy etap
zabezpieczamy dachy, w następnych latach wchodzimy do środka, robimy w środku, tak
miało być robione. A przez dwa lata tej kadencji w ogóle nic nie było robione.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To dlaczego świetlica, w trzeciej pod względem
wielkości miejscowości gminy ma zgniły dach w tym roku, skoro w tamtej perspektywie, w
tamtej kadencji robiliście wszystkie dachy? No dlaczego? Pan jest przedstawicielem trzeciej
pod względem wielkości, to dlaczego, ja wysłałam fachowca na ten dach i on powiedział
100% zniszczenia, natychmiast robić.
Radny Józef Kaczmarek: Ale był robiony dach 12 lat temu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To słabo że za 12 lat zgnił.
Radny Józef Kaczmarek: 12 lat temu był robiony dach, pierwsza właśnie świetlica była
robiona w Głębowicach, jak się nie mylę chyba Piskorzyna i Krzelów z tego co pamiętam.
Było robione 12 lat minęło, tam jest papa teraz trzeba wymienić.
Radny Stanisław Tolisz; Chcę przypomnieć, może nie Pani bo Pani wtedy nie było, Pani
nawet nie wiedziała może gdzie to Wińsko leży ale chcę powiedzieć, że za Pana Olejniczaka
wszystkie jakie były roboty robione, to wszystko było z dotacjami. Wszystkie i było
robionych mnóstwo tego, co roku były robione co najmniej trzy świetlice ale to było tak
powiedziane, że tylko dachy, musimy zabezpieczyć żeby to wszystko nie zniszczyło się, nie
mówiąc o drogach.
Radny Maciej Kiałka zabrał głos; Nie było trzech świetlic (...) To można sprawdzić są
dokumenty.
Radny Stanisław Tolisz; Trzeba sprawdzić.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata - Zielnica; Ja te wszystkie dokumenty oglądałam
przygotowując dokumentację na remonty świetlic, całe kartony dokumentów, za remont
jednej świetlicy można był dwie nowe postawić tak się te pieniądze rozchodziły na te dachy.
Radna Anna Górska; Wydaje mi się, że nie po to tutaj jesteśmy na tej sesji pracować nad
zmianami jeśli chodzi o projekty które mamy, uchwały projektów, żeby sobie tu wytykać i
obrażać wszystkich poprzedników. Tak być nie może i radni poprzedni, sołtysi którzy byli
wiedzą, że nad pewnymi sprawami pochylaliśmy się i dzisiaj Orzeszków, Krzelów,
Smogorzów, Rudawa itd. Proszę Państwa tak nie można czyjąś pracę poprzedników,
decydentów, że nic, dlaczego dwadzieścia świetlic. Proszę mi dać przykład w której gminie
dwadzieścia świetlic wyremontowano? Tak rzucać sobie słowa żeby tylko pogrążyć to co
było. Proszę Państwa, dobrze czy to referendum będzie za czy nie, cieszę się że to budzi
wyobraźnię, bo pieniądze nie wiem czy na to będą, że taki ful serwis teraz jest z świetlicami.
Ja jestem za tym, proszę bardzo ale dlaczego się nie pochylimy w pierwszej kolejności nad
tymi hektarami przed Wińskiem, miejsca pracy dla ludzi. Proszę popatrzeć na Długołękę,
porównywalnie gmina jak nasza, 120 firm różnych, nie szkodliwych dla zdrowia ludzkiego,
nie degradujących środowisko. Dlaczego się nad tym nikt nie pochyla? Dlaczego tak jak
Ścinawa 8 mln. na zagospodarowanie przestrzeni i powstają miejsca pracy, dofinansowanie
otrzymali. Ja bym się bardzo również cieszyła jeżeli będą środki zewnętrzne proszę bardzo, są
świetlice potrzebne bo to jest miejsce integracji mieszkańców. Od dwóch lat w Budkowie
kiedy Pani remizę przeniosła bo groziła zawaleniem, inspektor nadzoru dał wręcz inną opinię,
ludzie nie mają się gdzie spotykać chociaż raz w roku, a świetlica która jest w remoncie
śmiem wątpić czy zostanie wyremontowana. Dlatego też proszę popatrzeć na bliżej Pani tutaj
dwóch lat a niżeli dziesięć do tyłu. Panie Kiałka, Pan był Wiceprzewodniczącym Rady kiedy
po powodzi fundacje remontowały świetlice, dlaczego moja świetlica i Pana świetlica jest w
takim stanie w jakim jest a nie była wtedy dana do remontu, że to było robione po
powodziowo i dzisiaj nie mielibyśmy tego problemu. W Małowicach już trzeci raz słyszę
będzie remont świetlicy. Proszę Panie Kiałka, Pan był wtedy Wiceprzewodniczącym Rady
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moja świetlica jest niewyremontowana, Pana jest w gorszym stanie. A można było mieć
wyremontowane.
Radny Maciej Kiałka; Gdyby było odwrotnie to by mogła Pani mieć jakieś słuszne zarzuty.
Radna Anna Górska; Pan się obruszył, że nie było tyle świetlic, mogły być ale chyba nie
będziemy szukać teraz tutaj środka złotego bo tak czy inaczej, cieszmy się bo mamy plany
takie a to co było poprzednio jest nieistotne.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Odpowiem ponieważ pytanie i zarzut był do mnie
więc pozwoli że odpowiem ad vocem Pani radnej Górskiej, sama Pani zauważyła działki
przy drodze krajowej są pod inwestycje od 2000 roku czyli od siedemnastu lat a nie od dwóch
w związku z tym niech się Pani zwróci do Wójta który osiem lat w tym czasie był.
Radna Anna Górska; Nie było dofinansowania wtedy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dofinansowania na co, na przemysł? No niechże
Pani nie będzie niepoważna, mówimy o działkach, Pani mi wypomniała, że żadnego
przemysłu nie ma od dwóch lat. Nie ma od siedemnastu.
Radna Anna Górska; Nie zrozumiała mnie Pani.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pani od początku kadencji mówi, że jest radną od
siedemnastu lat i że Pani świetlica jest niewyremontowana od siedemnastu lat, to gratuluję
skuteczności, że nie od dwóch lat jest niewyremontowana bo tu jest akurat projekt z LGD
gdzie ma być remontowana Pani świetlica, a do tej pory to właśnie było takie skubanie
własnych środków. Nie było, tak jak powiedziała Pani wiceskarbnik, do 2013 było bardzo
dużo pieniędzy w tamtej perspektywie, Państwo byliście wtedy radnymi na świetlice, w tej
perspektywie jeszcze nie było. W związku z tym może Państwo zmarnowaliście te dwa lata
zarzucając że ja to zrobiłam, ja tych lat nie zmarnowałam. Rozwiązałam w tym czasie
problem mieszkaniowy i nadal jesteśmy w trakcie jego rozwiązywania a na świetlice, żeby
nie cykać każdemu po parę złotych i końca nie widać i wszystkie świetlice rozgrzebane
czekamy na rozdanie, teraz przygotowujemy się bo ono ma być ogłoszone, regulamin ma być
ogłoszony w czerwcu. Mam nadzieję że będzie i zapewniam Panią, że Urząd Marszałkowski i
Unia Europejska nie celowała z tym czerwcem w datę referendum tylko ta data była
zapowiedziana od wielu miesięcy i tak się po prostu złożyło. A skoro już jestem przy głosie to
jest jedna rzecz o której zapomniałam powiedzieć, ale obecność Pana Wiszniowskiego
spowodowała, że mi się o tym przypomniało. Otóż Państwo Wiszniowscy zostali okłamani w
Starostwie Powiatowym, że ja jako Wójt jestem za tym, żeby Pan D.... zrobił w rynku market.
Otóż oświadczam, że rozmawiałam z Panem D.... na temat tego remontu, proponowałam żeby
rozważył możliwość zamiany tej pierzei rynku, tej działki na inną atrakcyjną działkę, że taką
rzecz przedstawię radnym, żeby on poza rynkiem dosłał działkę która mu się opłaca a wtedy
weźmiemy spych i zrównamy to szkaradziejstwo z ziemią. Powiedział że nie, że on tam zrobi
salę bankietową. Rozmawiałam z konserwatorem zabytków wypowiedział się o tym
negatywnie na piśmie, że nie wolno, że musi być zabudowa wysoka. Mamy koncepcję rynku
zatwierdzoną przez architekta ich urbanistę i konserwatora gdzie tam jest zabudowa wysoka.
Pan D.... powiedział, że jego to nie interesuje i on zrobi i tak i tak po swojemu. Kilka dni
później dowiedziałam się od Państwa Wiszniowskich, że tam będzie market a nie sala
bankietowa. Ja mówię no cóż, działkę sprzedał, została sprzedana w 2014 roku w tamtej
kadencji to nie przez gminę tylko przez GS. Za mojej kadencji na początku roku był tylko
wykup wieczystego użytkowania ale odmówić tego już nie można, nawet zresztą to by nie
miało sensu bo już zakup poszedł od GS-u, z niepokojem obserwuję ten remont, żeby znowu
nie było takiej sytuacji, że ktoś umrze na serce bo zbudował a mu nie dadzą tam prowadzić
działalności tak jak było w przypadku starej piekarni. Jestem za zabudową wysoką, nie wiem
co Pan D.... planuje w tym pawilonie, wiem tylko, że zostałam oskarżona i ubliżono mi w
sklepie do którego codziennie chodziłam i bardzo mi jest z tego tytułu przykro, ale myślę że
Państwo Wiszniowscy któregoś dnia podadzą mi rękę i powiedzą no przepraszamy zostaliśmy
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napuszczeni. To jest ta rzecz którą pragnę teraz publicznie wyjaśnić, bo zdarzyła się wczoraj i
jest dla mnie po prostu szokiem.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt to widzę, że wyprzedziła Pani pytanie
bo rzeczywiście w tej sprawie zgłaszali się do mnie mieszkańcy i może jeżeli Pani wywołała
ten temat związany z salą bankietową, zresztą pamiętam na jednej z niedawnych sesji gdy na
pytanie dlaczego podniosła Pani opłaty tak wysoko za korzystanie z świetlic, tłumaczyła Pani
że to z tego powodu, że ma powstać prywatny inwestor, który wybuduje salę bankietową i on
nie może być stratny, że mieszkańcy w świetlicach robią za półdarmo imprezy a tam mają
płacić drożej, dlatego podniosła Pani te ceny.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja ceny za świetlice obniżyłam, w tej chwili
zgłaszają się ludzie żeby wynająć świetlice w takich wioskach w których nigdy nie było
wynajęć, a ludzie mówią myśmy płacili tylko komu innemu. Teraz jeżeli w Krzelowie
kosztowało 750zł, to dziś mieszkaniec sołectwa ma 50% czyli połowę z 750, a stypa jest za
darmo a nie za 300zł. W związku z tym obniżyłam opłaty.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt tak Pani obniżyła opłaty tak jak
pomogła Pani, Pani Agnieszce C... z mieszkaniem.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu osobie z publiczności Panu Adamowi Sztymer
który min. powiedział; Chciałem się zapytać kiedy się odbył przetarg na działkę 940? Ja
jestem sąsiadem.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapytał; Która to działka?
Pan Adam Sztymer; To jest w rynku, gdzie ten pawilon. Kiedy się odbył przetarg i za ile ona
jest sprzedana? Bo ja o tej działce nie wiedziałem, że jest sprzedaż a ja jestem sąsiadem
najbliższym. Byłem na tej sesji nie raz i ta działka była zajęta przez Urząd Gminy.
Oświadczył to Pan Wójt tutaj Mirytiuk, że są jeszcze radni świadkami. Tak, i ja chciałem
wiedzieć za ile poszła i kiedy ona poszła i jak to było załatwione jak ja wystąpiłem z
wnioskiem o podział działki do konserwatora, mam zgodę, od GS zgodę tylko od gminy.
Gmina zabrała i wtedy nie mogłem tej działki kupić. Nie mogłem kupić już tej działki bo był
podział.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W roku 2014
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale Pani Wójt, Pan Adam jeszcze nie skończył,
bardzo proszę o spokój.
Pan Adam Sztymer; I wiecie o tym wszyscy bardzo dobrze, że był podział zrobiony,
wszystko, pięknie ładnie i na dzień dzisiejszy mapki mam, Pan L... to wszystko zrobił chodził
do urzędu gminy, wszędzie i czekałem aż wyjdzie ten czas tych sześć miesięcy. A miałem
adwokata wtedy, zabroniono mi chodzić do urzędu gminy żebym ja się stawiał za tą działką i
tak zostałem wycyckany po prostu, że sprzedano nawet nie wiadomo kiedy, dla Pana D.....
Sprzedane było a gdzie jest przetarg, pytam się gdzie jest przetarg? Raz (...) a drugi raz byłem
teraz w Wołowie, był Pan D.... z swoim radcą prawnym proszę Pani i powiedział tak, Panie
Sztymer niech się Pan nie stawia, ani żaden Wójt ani żaden prezes Panu działki tej nie
odsprzedał, bo ja chciałem tylko część żebym miał dojazd do swojej działki tylko mi załatwiła
Pani, Pani Krysowata załatwiła, to w obecności mojej żony i adwokata powiedział Pan D....,
że Pan wystąpił z pismem i Pani ten grunt mu teraz sprzedała. Pytam się za ile? Gdzie był
przetarg? Pytam się za ile i gdzie był przetarg? Niech mi Pani na to odpowie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jak Pan już skończy te obelgi,
Pan Adam Sztymer; Nie obelgi proszę Panią.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; jak Pan już skończy to ja Panu odpowiem
Pan Adam Sztymer; Jakie obelgi ja Pani powiedziałem?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Był Pan pierwszym moim klientem na pierwszym
dyżurze
Pan Adam Sztymer; Tak
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Teraz ja mówię dobrze, w 2000 chyba jeszcze 14
roku w grudniu
Pan Adam Sztymer; Tak.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; wtedy sprawdziłam, działka została sprzedana 10
kwietnia 2014 roku, część z obecnych tu radnych była wtedy radnymi i ja nie byłam wtedy
wójtem. Działka była sprzedawana bezpośrednio przez Gminną Spółdzielnię a nie przez
Gminę i ja byłam tym oburzona jak się zorientowałam, ponieważ Gminna Spółdzielnia była
poważnie wtedy zadłużona w gminie i gmina mogła postawić veto tej sprzedaży i przejąć tę
działkę
Pan Adam Sztymer; Postawiła.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; i gdyby wtedy tak postąpili ci radni którzy nadal są
radnymi i tamten Wójt to ja zapewniam Pana, że w grudniu 2014 roku poszedłby buldożer i
nie byłoby tego szkaradziejstwa. Niestety nie miałam wtedy z tą sprawą, nie mogłam mieć z
tą sprawą wtedy nic wspólnego. Jeżeli w grudniu czy w styczniu chyba 2015 roku osoba która
nabyła dzierżawę wieczystą chce ją wykupić, to gmina nie może odmówić bo i tak i tak jest
właścicielem tej ziemi, i nie było mowy w tym momencie o żadnych podziałach o niczym. Ja
też konsultowałam z ówczesnym mecenasem Borutko tą sprawę, ja chodziłam po tym śniegu
z Panem, oglądaliśmy i jedyne co mogłam Panu poradzić, czego Pan oczywiście nie zrobił bo
Pan nie chciał rozwiązania problemu tylko chciał Pan mieć rację, to żeby zwrócić się do Pana
D.... pismem o wyznaczenie drogi koniecznej, jeśli odmówi lub zachowa milczenie, wówczas
taka odmowa jest powodem, żeby Pan się zwrócił do sądu o wyznaczenie drogi koniecznej,
wtedy własność nie jest potrzebna, ale to na czym Panu zależało czyli żeby klienci itd. mogli
chodzić do Pana sklepiku byłoby zapewnione. Ba mecenas Borutko przygotował Panu gratis
nawet takie pismo i od razu jak je przerobić na wniosek do sądu o drogę konieczną, wszyscy
Państwo tu obecni wiedzą co to jest. Pan tego nie zrobił tylko Pan nadal rozpaczliwie biegał
i ja Panu bardzo współczuję bo na samym początku Pan miał rację i Pan doznał krzywdy. I
walcząc o swoją rację w tej krzywdzie Pan się zapętlił i ja proponowałam Panu jako człowiek
proste rozwiązanie, bo jako wójt nie miałam już nic do zrobienia ponieważ mój poprzednik i
poprzednia Rada załatwili sprawę tak jak załatwili. Bardzo żałuje, gdyby ta pierzeja rynku
była nasza wyglądała by dzisiaj zupełnie inaczej. Gdyby mała szkoła była nasza, gdyby duża
szkoła była nasza, niestety poprzednicy podejmowali decyzje, które uważali za słuszne, czas
pokazał że słuszne nie były. I proszę mnie nie wiązać i nie oskarżać.
Pan Adam Sztymer; Nie oskarżam jeszcze raz zaznaczam.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę Pana nie ma przetargu na wykupienie
wieczystego użytkowania. Wieczyste użytkowanie może wykupić tylko wieczysty
użytkownik, a wieczystym użytkownikiem gdy ja zostałam wójtem od pół roku był Pan D.....
Pan Adam Sztymer; Ale Pani wiedziała o tym, wiedziała Pani, jak Pani nie wiedziała, Pani
Folkman przecież wiedziała dobrze o tym wszystko, Pan L... do niej chodził. Niech Pani mi
takich rzeczy nie wmawia.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica;Ja w 2014, 10 kwietnia nie byłam Wójtem. Do mnie
nikt nie chodził wtedy. Transakcja
Pan Adam Sztymer; Ale proszę Pani jak ja przyszedłem do Pani to Pani mnie wyprosiła.
Powiedziała Pani, że ja zajmuję Pani czas, niech mi Pani nie opowiada bo ja miałem
adwokata, adwokat chodził do Urzędu Gminy nie ja. Niech mi Pani to nie wmawia (…)
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę na mnie nie krzyczeć, ja Panu bardzo
współczuję.
Pan Adam Sztymer; Współczuje mi Pani teraz, a jak Pani idzie koło mnie to Pani co patrzy
drugą stroną (…) ja Pani czas zajmuję?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Żałuję, że nie byłam wójtem w 2014 roku, na
pewno ta pierzeja rynku nie należałaby do Pana D.... wtedy, to wszystko, a oskarżycielski
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ton, że podnoszę za świetlice bo na pewno mam jakąś komitywę z przyszłą salą bankietową,
wie Pan co, to że ktoś w innym widzi człowieka nieuczciwego, nie powiem złodziej to jest
kwestia optyki, każdy kombinuje pod siebie. Nie sądzę żeby sala bankietowa tam w ogóle
mogła być, ponieważ ma zupełnie inne normy higieniczne i sanepid nie pozwoli na to. W
związku z tym uważam, że cała ta inwestycja, obudowywanie w remonty tego pawilonu jest
bez sensu i jestem bardzo zła, że się
Pan Adam Sztymer; A co Pani nie widziała od trzech miesięcy tego?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; A jaki mam na to wpływ?
Pan Adam Sztymer; A ja mam pismo na to że nie wolno to robić, ja mam pismo tak samo bo
ja dostałem, bo ja jestem najbliższym sąsiadem proszę Pani i nikt mi nie będzie gadał, że ja
nie mam się patrzeć na to.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale gmina nie jest stroną w tej sprawie. Byłam w
tej sprawie w nadzorze, byłam w tej sprawie u konserwatora zabytków i zaprosiłam w tej
sprawie Pana D.... i proponowałam mu żeby rozważył zamianę, powiedział ja rynku nie
odpuszczę.
Pan Adam Sztymer; No właśnie i powiedział oficjalni,e że pół rynku on by wziął, on by pół
rynku wziął a Pani Krysowata mówi tylko jak przyszłem, napisałem pisemko od razu mi to
odsprzedała, ten grunt. Tak powiedział przy adwokacie swoim do mojej żony na tym jak
żeśmy byli w Wołowie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Akt notarialny z 10 kwietnia 2014 roku cóż ja
mogłam tam wtedy zrobić jak ja nie byłam wtedy wójtem. Niech Pan uważa na słowa.
Pan Adam Sztymer; Mogła Pani jeszcze powiedzieć, że służebność, proszę Pani bo tyle jest
miejsca na to. Pytałem się Pani Ziołowej, chodziłem, Pani jeszcze nie było, Pani Folkman
była przynosiła rysunki, jak ma wyglądać, jak ma wyglądać to Wińsko, a ja byłem pierwszym
i nie jest tak jak Pani mówi wcale, podział był proszę Panią od ulicy Ciemnej do rynku
prowadzony. Miałem mieć pierwszy dostęp, ja miałem bo ja byłem najbliższym sąsiadem
jestem.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale ja nie mam z tym nic wspólnego Panie
Sztymer.
Pan Adam Sztymer; Ile pieniędzy poszło na to, niech ta Pani powie, ta Pani była (…) ja
zamknąłem sklep i się Pani śmieje z tego? Ja tak samo mam dzieci tak jak Pani. Ja
zamknąłem bo musiałem zamknąć, a wie Pani że nie wolno przez tą salę przenosić towaru
ani niczego tylko musi być odpowiednia droga. Tak wyście wszyscy wiedzieli bo jażem
pisma do urzędu pisał to się śmiali wszyscy. Pani Folkman razem przychodziła do mnie i
widziała dobrze, nie wolno tędy chodzić tylko musi być odrębna droga. Napisałem o 2 ary
coście zrobili ze mnie? Sprzedaliście działkę, za ileście sprzedali? Za długi jak ja poszedłem
250 tyś ani złotówki GS nie płacił żadnego podatku do gminy a Pani dzisiaj mówi że
pieniędzy nie było, dlatego nie było pieniędzy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bardzo bym prosił Pani Wójt o przygotowanie
takiej odpowiedzi na początek tego pytania żeby wyjaśnić tą sprawę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nic nie będę przygotowywać bo już
odpowiedziałam.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale pytanie było czy był przetarg na sprzedaż.
Pan Adam Sztymer; Na piśmie proszę Pani bo ja się odwołuję z tą sprawą.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale Gmina nie była organizatorem ani
właścicielem.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To jest odpowiedź w takim razie proszę
przygotować panu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pan Sztymer to wie, jeżeli jest akt notarialny
między przedsiębiorstwem a prywatną osobą to on wpływa do gminy bo jest zmiana
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podatnika ale nie mamy prawa go upubliczniać, czy Pan jest poważny odrobina wiedzy
prawnej.
Pan Adam Sztymer; Ale podział był proszę Pani w urzędzie złożony w gminie, Pani Folkman
wiedziała o tym dobrze.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Gmina nie była stroną na żadnym etapie tak?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Mogła być ale nie chciała. W 2014 roku gmina
mogła przejąć tę działkę za długi.
Pan Adam Sztymer; Tak i wzięła zawiesiła ją w sądzie.
Radna Anna Górska; Ponieważ Pani tak bardzo lekko do tych radnych którzy byli poprzednio
te oceny Pani rzuca, no ja mam 77 lat proszę Państwa, pierwszy raz byłam jako oskarżona w
sądzie z powództwa tutaj Pani w trybie referendalnym. O 22 w nocy mi policja przyniosła
zawiadomienie o 10 w następnym dniu miałam sprawę i przegrała Pani, ale to tylko ad voce
spraw ludzkich. Proszę Państwa, ja byłam wtedy radną, owszem Pan tutaj był i Pan to wnosił i
ja nie przypominam sobie żebyśmy podejmowali w tej kwestii jakąś uchwałę. Ja proszę o
dokumenty, które mówią 2014 rok jak to się działo z tą działką, bo według mnie radni
pochylali się nad problemem dojścia Pana do swego zakładu pracy. Ja bym prosiła bo
chciałabym zobaczyć jak to jest udokumentowane i jak w tej chwili tak daleko zaszło a jest to
Pana miejsce pracy uważam, że tu się należy pochylić jeżeli nawet jakieś, my podejmujemy
uchwały my możemy je również odwołać. Ale to co słyszę ja na prawdę proszę o te
dokumenty, zapoznanie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To zostało zaprotokołowane wystąpię o te
dokumenty. Było poruszane nazwisko Pana Wiszniowskiego, Pan też chciał zabrać głos w tej
sprawie.
Głos zabrała osoba z publiczności Pan Józef Wiszniowski; Szanowna Rado, ja chciałbym się
zapytać, czy to tłumaczenie Pani Wójt to mnie wcale nie usatysfakcjonuje ani wczorajsze te
odwiedziny u Pani Folkmanowej, że Pani mi tam pokazała te sprzedaże, kiedy to było itd. Ja
tylko się pytam Panią jako Wójta, ja jako mieszkaniec, mieszkam od prawie 20 lat w centrum
Wińska, wybudowałem jako pierwszy budynek mieszkalno - usługowy i Pani mówi, że Pan
Sztymer został potraktowany tak jak nie chcę mówić brzydko i nieładnie przez poprzedników,
ja widzę, że Pani działania w stosunku do nas są identyczne. Ze względu na to, że z tego co ja
się dowiaduję, że Pani mówiła i popierała Pani ponoć ten dom weselny a chciałbym się Panią
zapytać, Pani mówi, że Pani dzisiaj nic nie wie, że Pani nic nie może. Ja Pani powiem tak, w
12 roku jak ja zacząłem budowę i pchano za Pana, już nie pamiętam którego to Wójta było,
ale głównie starosta G... pchał strasznie supermarket na działce 939 obok Pana Sztymera. My
jako handlowcy sprzeciwiliśmy się temu i między innymi Pan D... uczestniczył w proteście
przeciwko temu supermarketowi, który miał powstać na działce tej po piekarni w tym
budynku. W pewnym momencie już wszyscy minie osamotnieni zostawili i ja zostałem sam
na boju i walczyłem do końca, po ministerstwach po wszystkich urzędach jakie się dało i
zaręczam Panią, że tak samo z tą działką będzie 940. Nie odpuszczę i z upartością maniaka z
chamstwem i z arogancją będę walczył. Pani twierdzi, że Pani nie ma możliwości ja Pani
powiem tylko tyle, ja wójtem nie byłem, w radzie nie byłem raz się próbowałem starać nie
przeszedłem byłem tam szósty to jest nieważne, ale powiem Pani tyle, że Pani (…) świętym
obowiązkiem jest jak Pani widzi, że się dzieje przestępstwo, a remont działki 940 jest zgodnie
z pismem które ja mam, Pan Sztymer ma, Pani ponoć ma, jest naruszeniem prawa
budowlanego, niezgodnie z tym, byłem w nadzorze, byłem u starosty i nikt nie powiedział
mi, że Pani jako Wójt sprzeciwia się temu, że Pani doniosła wręcz bo Pani jako włodarz tego
miasta tej gminy Pani powinna też patrzeć co kto przestrzega. Jeżeli ktoś nie przestrzega
prawa a Pani wie o tym, że nie przestrzega to Pani powinna mnie się wydaje, ma Pani służby,
ma Pani pisemko, że na tej działce się dzieje. Natomiast nikt mi nie powiedział w Starostwie
lecz delikatnie mi powiedział, mało tego nawet byłem u posła we Wrocławiu który mi taka
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pani asystentka posłanki mówi, proszę Pana a co Pani robi Wójt wasza? A ja tak mówię no
niby nas popiera, a ona mówi a ja uważam, że chyba nie popiera was. Chciałbym tylko jedno,
żeby Pani spełniła swój obowiązek taki jaki Pani na tej sali mówiła. Ja Pani zadawałem
pytanie w czasie wyborów, żeby Pani ludzi nie traktowała jak psów, i żeby Pani się
wywiązała z tego słowa, które Pani mi dała na moje zapytanie, co Pani zrobi jeżeli będzie
pchana, ludzie będą chcieli czy tam będzie jakaś ta elektrobiogazownia. Pani powiedziała, że
Pani (…) mogą być za strony, mogą być przeciw strony, Pani w takim spornym temacie zrobi
referendum. Ja to przyjąłem za dobrą monetę. Wspierałem Pani działania, popierałem, z
niejednymi ludźmi się przekłócałem i traciłem klientów a dzisiaj proszę Panią, powiem Pani
tak, jestem przeciwny wszelkim inwestycjom w naszej gminie typu śmieciowego. Żadnej
spalarni, żadnych tych, bo to jest tylko taki pretekst, że oni tylko tu wejdą a po pewnym
czasie będą robili i spalali co zechcą. 600 ton śmieci spalanych w naszej gminie blisko
miejscowości wręcz uzdrowiskowej, bo to jest teren uzdrowiska wzgórz trzebnickich, proszę
Panią nie powinno bz miejsca. Gdzie jest to Pani słowo referendum. To że Pani mi dzisiaj
pokazała (…) powiem Pani tyle jeszcze jakby Pani chciała wiedzieć, bo mnie to bardzo boli w
momencie gdy ja próbowałem adoptować swój budynek nowo wybudowany na pizzerię to
Pani chodziła taka wściekła, taka nerwowa, tak Pani Mrówce podpowiadała, że na drodze do
kościoła na której ogródków piwnych nie powinno być miejsca, tam nawet nie powinno być
proszę Panią sprzedaży alkoholu jakby Pani chciała wiedzieć, bo to jest do kościoła bardzo
blisko i tam nie powinno być sprzedaży, Pani nic nie zrobiła. Mało tego ja tu w Wińsku
pochodzę, mój ojciec tu mieszkał, moja babka tu mieszkała, ja tu od siedemdziesiątych lat się
szwendam po tych ulicach, w tym pawilonie naprawiałem telewizory w latach
siedemdziesiątych i tu cały czas pracuję i z różnymi wójtami miałem do czynienia. Z Fojtem,
z różnymi z Wołowa, z różnymi nie chcę mówić bo bym musiał przekląć ale proszę Panią
jeszcze nie było tak, że jak ja przyszłem a jestem nie tylko że ja mieszkam tutaj, ja jestem
wręcz sąsiadem waszym i Pani mnie nie przyjęła. Pani mnie nie przyjęła, wtedy kiedy ja
chciałem po tej swojej adaptacji porozmawiać z Panią, nie zostałem przyjęty i mnie to boli.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja słowa dotrzymuję, na spotkaniu wyborczym
powiedziała wyraźnie, jeśli chodzi o wiatraki zrobię referendum w sprawie ponieważ ja nie
mam zdania a ludzie są podzieleni. Po kilkuminutowej rozmowie ze mną inwestor
wiatrakowy się po prostu wycofał, więc nie musieliśmy tych kosztów ponosić i jak Pan
zauważył wiatraków nie ma. Ja nie wiem czy to dobrze czy źle wiem, że obeszło się bez
referendum, wiatraków nie ma. Biogazownie zawsze byłam przeciwko i na fali lęku przed
biogazowią postanowiłam zostać, kandydować na wójta i jak Pan zauważył biogazowni nie
ma. Oczywiście jeśli nie na wpuszczamy sobie tych chlewni wielkich, które wtedy uzasadnią
biogazownię, ale biogazowni nie ma. A jeśli chodzi o elektrownię, zawsze byłam za a obecnie
jest mi ona obojętna, ponieważ jestem oskarżana o działania korupcyjne w związku z
elektrownią. Świętej pamięci Wiesiek Baryluk powiedział mi miesiąc przed śmiercią, wiesz ja
się o ciebie boję bo przez tą elektrownię to oni cię po prostu zniszczą. Ja mówię to jak nie
będę wójtem to przynajmniej zostawię gminę w dobrej kondycji finansowej, bo z elektrownią.
W tej chwili przypominam sobie te jego słowa i mogę Państwu oświadczyć, że elektrownia
jest mi obojętna, martwię się czy ewentualna sprawa sądowa przeciwko gminie nie
doprowadzi do bankructwa gminy. Martwię się czy pomysł Pana Olejniczaka na wielkie
ubojnie i hodowle drobiu na tysiące sztuk zabijanych na dobę kur i kaczek tam gdzie ma być
zalew, tam gdzie ma być elektrownia na tych wszystkich naszych działkach, martwię się o to
czy tak nie będzie. Proszę się Panie Sztymer nie uśmiechać bo akurat to jest w planie
przestrzennym opisane, ja mam to na slajdzie, mogę Panu za chwileczkę pokazać, tak że
martwię się o tę gminę, o siebie się nie muszę martwić. Martwię się o tę gminę czy tak ona
nie skończy jako bankrut pełen kup gnoju po prostu. Ale elektrownia jest mi kompletnie
obojętna i proszę nie liczyć na to, że będę albo za albo przeciw. Państwo sobie wybraliście

13
radnych którzy zdecydowali że nie, za chwilę powiedzą że tak, że inwestycja za 350.000.000
to jest niezła okazja żeby się coś kręciło w gminie, naprawdę jest mi to obojętne. Jeśli chodzi
o wiatraki obiecywałam referendum w sprawie, nie było potrzebne, jeśli chodzi o biogaz od
początku byłam przeciwko, temat spalarni śmieci nigdy w gminie nie powstał więc nie
musiałam się do tego ustosunkowywać, byłam za elektrownią a teraz jest mi kompletnie
obojętna. To wszystko. To że ja Pana przyjęłam, ja nie wiem, ja mam dyżury, ze mną się
można też umówić indywidualnie, wczoraj Pan wparował nie umówiony , przyjęłam Pana.
Nie będę odpowiadała za postępowanie moich poprzedników, odpowiedzialność spada jak
jest pewna ciągłość dla tego za kilka rzeczy będziemy musieli jakieś kary płacić, które były w
poprzednich kadencjach, trudno to poniesiemy te konsekwencje ale proszę mi nie robić
awantur o decyzje, które zapadały przed 9 grudnia 2014 roku.
Radna Jolanta Rafałko; Odniosę się do wypowiedzi Pani Wójt bo myślę, że większość
radnych też poprą mnie w zdaniu, że radni nie opowiedzieli się czy są za bioelektrownią
czy przeciwko bioelektrowni. My mamy mnóstwo pytań, szereg wątpliwości na które Pani
Wójt oczywiście nie raczyła odpowiedzi i dlatego drążymy ten temat. My jesteśmy głosem
społeczeństwa i my na bazie tego co ludzie będą chcieli, czy będą chcieli bioelektrownię, czy
nie będą chcieli bioelektrowni, my tak będziemy głosowali. My zadajemy Pani pytania, my
zadajemy pytania dla bioelektrowni i chcemy znać na to odpowiedź.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Państwa tak zwany raport to są same zdania
oznajmujące, nie ma ani jednego znaku zapytania.
Radna Jolanta Rafałko; To są sprawozdania a nie raport.
Głos ponownie zabrał Pan Józef Wiszniowski; Pani Wójt ja jestem świadom mimo togo, że
jestem rencistą ale bardzo bardzo dobrą mam pamięć, nie chodziło o żadne wiatraki że Pani
się zdeklarowała
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To jest w internecie
Pan Józef Wiszniowski kontynuował; Chodziło o biogazownię (…) i Pani miała zrobić
referendum żebyśmy się wypowiedzieli i powiem Pani tylko jedno, że zaczyna władzy
normalnie uderzać do głowy władza. Ja jeszcze mam taką, poruszę to na forum bo spotkałem
się z taką arogancją, państwa funkcjonariuszy to już było kiedyś dawniej początkowo
przerabiane a teraz spotkałem się z takim czymś, że ode mnie wychodzi klient z tak zwanym
jabolem a Pan funkcjonariusz, tu obecny radny, zatrzymuje się na samym zakręcie i każe
pokazać co ten klient wynosi z mojego sklepu. Takie coś to dla mnie ja nie chcę ale jak
chcecie Państwo to ja to poruszę gdzie indziej jeszcze, bo jeżeli Pan funkcjonariusz chce tak
przestrzegać i rewidować klientów moich co kupują, to może by tak poszedł do Pana D.... jak
pracownicy Pana D.... piją piwo pod tym i się w ogóle nie zatrzymują, ja już kiedyś robiłem
zdjęcia dla Panów i zachowanie władzy policyjnej to wszelkie aroganckie zakrawa wręcz na
chamstwo. Tak się nie robi proszę panów.
Radny Zdzisław Miłuch: Nie przypominam sobie żebym ja się zatrzymywał ale to już nie
ważne, po drugie czy my nie kontrolowaliśmy jak niesie alkohol w miejscu publicznym
spożywa, spożywał pan i to mamy nagrane, ja to odegram i Panu to pokażę i Panu udowodnię
że mężczyzna ten który zatrzymaliśmy, ja nie byłem kierowcą, kierowcą był mój kolega,
kierował ja mu też przekażę i każę mu spojrzeć na nagrania, bo mamy nagrania dzięki tym
kamerom które są założone, dzięki tym radnym, zrobimy z tego nagranie i jeśli Pan oczernił
nas policjantów spróbujemy to prawnie wyjaśnić.
Pan Józef Wiszniowski; (…) Jak on spożywał na klombach czy gdziekolwiek to niech go Pan
ukaże, ale nie żeby wychodzącego ze sklepu Pan inwigiluje.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odnosząc się do Pan Wiszniowskiego przekazał,
że sprawa zostanie wyjaśniona, następnie udzielił głosu kolejnej osobie z publiczności.
Głos zabrał Pan Sławomir Bręk; W sprawie Kleszczowic, chodzi o działkę 82 która była
działką zakupioną na boisko, chciałem się Pani Wójt zapytać jaką Pani Wójt ma koncepcję na
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plac zabaw dla Kleszczowic, boisko i świetlicę, bo Pani tak tu strasznie nam nakreśla, że
będzie Pani stawiać świetlice. Sprzedała Pani działkę dla sołtysa Kleszczowic 82 za 3.200zł w
2016 roku. Na czym dzieci mają się bawić?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica odpowiedziała; Jaka jest koncepcja Panie sołtysie
jeśli chodzi o takie urządzenia (…) Działka stała w ugorze, odbył się przetarg, wniosek złożył
Pan sołtys, przebił i kupił.
Pan Sławomir Bręk pytał; A plac zabaw gdzie jest umiejscowiony?
Sołtys Sołectwa Kleszczowice Mariusz Fałat odpowiedział; na działce gminnej.
Pan Sławomir Bręk odparł; Nie, plac zabaw jest w drodze umiejscowiony. W drodze gminnej.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To już było tyle razy sprawdzane, że naprawdę.
Jest takie powiedzenie o trupach i szafie i myślę, że właśnie jesteśmy w takim szmateksie
gdzie się wyciąga różne trupy z szafy, ale ja jestem przygotowana mimo że nie wiedziałam,
że akurat Pan oprócz tego, że składa anonimowe donosy na sołtysa, to także przyjdzie Pan
także na sesję (...).
Na sali zapanował gwar
Radna Anna Górska przekazała, że prosi by komisja Mienia pochyliła się nad tym, wspólnie z
geodetą pojechać na miejsce i odpowiedzieć temu Panu.
Radny Józef Kaczmarek powiedział; Proszę Państwa wróćmy do takiej dobrej zasady, że
każda działka która sprzedawana jest w danym sołectwie, powinno być zebranie wiejskie,
opinia zebrania wiejskiego i wtenczas na prawdę nie będzie takich konfliktowych sytuacji, bo
teraz tak to się wszystko odbywa, my tutaj przegłosujemy, gmina sprzedaje i takie wychodzą
właśnie sytuacje. Było do tej pory zawsze zebranie wiejskie, opinia zebrania wiejskiego tak
albo nie i wtenczas działka jest do sprzedania.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeżeli działka jest użytkowana przez sołectwo to
tak, jeśli stoi ugór.
Radny Józef Kaczmarek powiedział; Pani Wójt powtarzam było od tej pory tak
praktykowane.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Do tej pory w poprzedniej kadencji nie sprzedano
ani jednej działki, to kiedy było tak praktykowane sześć lat temu, siedem?
Radny Józef Kaczmarek; Działka gminna jeżeli jest powtarzam, to jest moja propozycja, mój
wniosek, unikniemy takich właśnie sytuacji konfliktowych, jeżeli działka gminna zebranie
wiejskie, opinia zebrania wiejskiego, przegłosowanie i wtenczas tą działkę gmina sprzedaje.
Głos zabrał Sołtys sołectwa Kleszczowice Mariusz Fałat; Chciałem się odnieść do tej decyzji
co Pan mówi bo nie wiadomo ten plac na jakiej działce jest, jak jest zebranie wiejskie ten Pan
nie przychodzi nigdy.(...) Plac zabaw był robiony po zebraniu wiejskim, że wszyscy wyrazili
zgodę na zrobienie placu w środku wioski a nie na końcu, a że działka gminna była do
sprzedaży, mógł się zgłosić i kupić.
Pan Sławomir Bręk; Tylko gdzie to wisiało się pytam?
Sołtys sołectwa Kleszczowice Mariusz Fałat odparł; Wszędzie.
Pan Sławomir Bręk; Ja jakoś nie wiedziałem żeby w gablocie w Kleszczowicach wisiało.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Żałuję że Pan się nie zgłosił bo wtedy byłaby
większa przebitka.
Pan Sławomir Bręk; Ja też bardzo żałuję, proszę Panią ta działka kiedyś była moja, ona
została przekazana na plac zabaw.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb powiedział; Jest propozycja radnej Górskiej żeby
do tematu wrócić na Komisji Mienia, wtedy poprosimy o dokumenty przetargowe,
sprawdzimy. Następnie poprosił o uspokojenie emocji.
Radny Maciej Kiałka; Proszę Państwa, zostałem wywołany na początku tej dyskusji do
tematu i chciałbym się odnieść do tego tematu. Proszę Państwa jeżeli mnie dobrze pamięć nie
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myli, to nigdy w historii naszej tutaj Rady nie było remontowanych trzech świetlic w jednym
roku kalendarzowym. Druga sprawa, to prawda co Pani Górska powiedziała, w latach 94-98
byłem Przewodniczącym Rady Gminy i proszę Panią mogę z całą stanowczością powiedzieć,
że nigdy nie wykorzystywałem swojej funkcji do tego, żeby coś poza kolejnością było
robione w mojej miejscowości. Dlatego cierpliwie czekam że tą świetlicę tak jak i Pani
wioska i moja wioska się doczeka, że będziemy te świetlice mieć wyremontowane. W 2009
roku na naszej świetlicy był zrobiony dach, co prawda wtenczas też byłem z tego bardzo
niezadowolony, bo jak wszystkie dachy były pokrywane na wszystkich świetlicach blachą
względnie dachówką u nas były położone gonty papowe i tłumaczono ze względu że niby nie
mogę tego powiedzieć na pewno, że konserwator zabytków nie wyraził zgody na inne
pokrycie tylko na gonty papowe. Boję się tego typu jak to w Głębowicach jest, że te gonty
papowe będą mieć bardzo krótką żywotność, że po dziesięciu latach będziemy musieli robić
niestety dach od nowa. Bo po prostu blacha czy dachówka mają dłuższą żywotność,
gwarancja jest około 30 do 50 lat a przy gontach tej gwarancji niestety nie ma. Wychodząc
naprzeciw żeby po prostu odciążyć budżet gminy, rada sołecka czy mieszkańcy w ramach
funduszu sołeckiego w latach 2011-2014 zrobili wymianę całkowicie stolarki okiennej,
poszedł na to cały budżet jednoroczny a w następnym roku została zrobiona cała instalacja
elektryczna i teraz dalej cierpliwie czekamy, że w końcu na kolejkę się dostaniemy i
będziemy mieć też świetlicę, będziemy mogli też funkcjonować.
Radna Joanna Skoczylas zwróciła się do sołtys Małowic zapytała: Kiedy Pani pierwszy raz
zgłaszała problem ze swoja świetlicą w Małowicach?
Sołtys sołectwa Małowice Jolanta Budzińska odpowiedziała, że dokładnie nie pamięta.
Radna Joanna Skoczylas pytała; Wcześniej na początku kadencji zgłaszała Pani, że jest
świetlica i nie można z niej korzystać?
Sołtys sołectwa Małowice Jolanta Budzińska; Zgłaszaliśmy, że jest nieodebrana ale tak to
trwało.
Radna Joanna Skoczylas zwróciła się do Pani Wójt pytając; Co takiego się wydarzyło, że
dopiero teraz świetlica w Małowicach ma szanse żeby być użytkowana?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W którym roku była rozbudowa świetlicy w
Małowicach?
Sołtys sołectwa Małowice Jolanta Budzińska odpowiedziała; W 2003.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Czy od 2003 roku był odbiór?
Sołtys sołectwa Małowice Jolanta Budzińska; Nie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Od 14 lat jest problem tak?
Sołtys sołectwa Małowice Jolanta Budzińska; Tak.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Czyli trzech wójtów nie rozwiązało tego problemu,
tak?
Sołtys sołectwa Małowice Jolanta Budzińska; Tak.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ilu z tych trzech wójtów podjęło próby rozwiązania
tego problemu? Dziękuję bardzo, temat jest rzeka, temat jest wieczny, świetlica została źle
rozbudowana o metr za blisko osi torów, cały czas od początku kadencji podejmujemy próbę
zalegalizowania tego, żeby nam PKP odpuściło ten metr. Chciałam też przejąć działkę przy
PKP żeby była gminna, wtedy kiedy jest działka gminna to już się to nie liczy. PKP tej działki
nam przekazać nie chce w związku z tym, że jest cały czas użytkowana, cały czas
funkcjonuje, nie jest tylko urządzona kuchnia w tej przybudówce no bo strach, bo
przybudówka jest ciągle nielegalna, czyli od 2003 roku jest problem, ja jestem pierwszym
wójtem, który usiłuje go rozwiązać. W tej chwili jak już PKP powiedziało, że nie może tego
metra odpuścić, już liczyli od osi różnie, nie może bo im prawo zabrania, ponosimy koszty
pana architekta który próbuje, albo rozbierzemy część tej dobudówki, albo ją wyłączymy z
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użytkowania, zrobimy tak żeby można było porostu meble kuchenne przenieść do
przebudówki, bo świetlica działa cały czas, cały czas odbywają się imprezy.
Radna Joanna Skoczylas; Działa bo miałam okazję być na jednej z uroczystości byłam
zaproszona, natomiast jeżeli mówi Pani, że od dwóch lat podejmujemy próbę rozwiązania
problemu czy ja mogłabym dostać jakieś informacje jakie próby były poczynione?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak proszę złożyć zapytania na piśmie, żeby
Referat Inwestycji wszystkie kolejne pisma Pani skserował i wszystkie spotkania w tej
sprawie po kolei, dobrze? Najlepiej od 2003 żeby zarchiwizował wszystkie działania
wszystkich wójtów w tej sprawie.
Następnie głos zabrał Radny Józef Kaczmarek; Pamięcią sięgam jakie były robione świetlice,
dachy tu muszę odpowiedzieć koledze, proszę Państwa o ile pamiętam Krzelów, Głębowice,
Przyborów, Domanice, Rudawa, Smogorzów, Smogorzówek, Turzany, Białawy Małe,
Orzeszków, Brzózka był poprawiany dach, Piskorzyna. To było robione za naszej kadencji.
Radny Maciej Kiałka; Ile jest wiosek?
Radny Józef Kaczmarek; Dwanaście.
Radny Maciej Kiałka; Dwanaście i osiem lat.
Radny Stanisałw Tolisz; Jakich osiem? Cztery lata były robione tylko.
Na sali zapanował gwar
Radny Józef Kaczmarek; To było robione dachy a już w następnej tamtej kadencji środki były
robione, Orzeszków był robiony z dofinansowaniem, Piskorzyna była robiona, Smogorzów,
to było robione. Proszę nie mówić, że nie było nic robione bo było robione naprawdę.
Radny Maciej Kiałka; Ja nie mówię że nie tylko nigdy w jednym roku nie było robionych
trzech świetlic.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapoznał ze skargą która wpłynęła na działalność
Pani Wójt i Pani Sekretarz. Odczytał pismo
Następnie powiedział; Pani Wójt, zgodnie z procedurą przyjmowania skarg ta skarga zostanie
Pani przekazana żeby się Pani do niej odniosła, później zajmie się nią Komisja Rewizyjna.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Panie Przewodniczący, sąd mnie pouczył, że jeżeli
padają kłamstwa publicznie muszę natychmiast się odnosić bo inaczej nie będę mogła się
bronić. Poproszę o datę tego wydarzenia kiedy rzekomo byłam taka niedobra na korytarzu dla
starszej Pani, ponieważ w korytarzu jest monitoring i odtworzymy czy w ogóle ja tą Panią
spotkałam wtedy na korytarzu, bo takie wydarzenia o takim charakterze na pewno nie było.
Mamy osoby z obywatelstwem obcym na terenie gminy, różne państwa różnie traktują te
emerytury. Mamy w Głębowicach Włocha, który musi poświadczać, że żyje chyba raz na pół
roku i mamy panią Czeszkę (…) i państwo czeskie żąda żeby to robić co miesiąc. Jeżeli osoba
jest w złym stanie, chora, nie ma dojazdu to Pani ta wie, że pracownica pojedzie do niej do
domu, tam to poświadczenie życia zostanie dokonane. Jeżeli jest w formie musi być
osobiście. Dlaczego? Dlatego, że urzędnik musi widzieć że ta Pani żyje, żeby to poświadczyć,
nie wolno nam poświadczać, że ktoś żyje jeśli my tego nie wiemy, zwłaszcza że akt urodzenia
powstaje w miejscu urodzenia, akt zgonu w miejscu zgonu. Więc jeżeli pani, pan pojedzie na
wycieczkę do Krakowa i tam umrze albo ulegnie wypadkowi, to tam powstaje akt zgonu i na
ten dzień, miejsce w którym ta osoba mieszka choć nie jest zameldowana o ile się orientuję
nie wie czy osoba żyje czy nie, więc my poświadczając życie musimy tę osobę widzieć i ta
Pani wie, że wsiądzie pracownik w auto, przyjedzie do Baszyna i tam na miejscu zweryfikuje
prawdę i poświadczy to. Nie jest naszą winą, że państwo czeskie chce tego co miesiąc. Jeżeli
Pani ta pozostawała przez trzy miesiące bez środków do życia, to jest to wina jej córki, która
nie załatwiła sprawy na czas a nie wina urzędu. Urząd nie ma w kalendarzu zaznaczone dziś
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jedziemy do Baszyna, tylko jeżeli ta osoba ma sprawę wystarczy to załatwić przez telefon.
Dlaczego przyjmuję tak późno? To jest moja obietnica wyborcza, by każdy kto pracuje nie
musiał się urywać z pracy bo ma sprawę do Wójta, po pierwsze. Po drugie większość
mieszkańców pracuje w systemie zmianowym, więc jeżeli ma sprawę do Wójta to między
16.00 a 19.00, a teraz 18.00 bo w ostatniej godzinie już nikt nie przychodzi od dawna, może
przyjść. Ja wtedy siedzę do wieczora na dole, nie trzeba właśnie chodzić po schodach, nie ma
ryzyka, że ktoś zabłądzi na jakiś korytarz, tylko przyjmuję na dole. Przyjmuję także w
normalne dni urzędowania po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Ta informacja
jest wszędzie dostępna i mieszkaniec, który ma do mnie sprawę, może zadzwonić do
sekretariatu jeśli tego nie wie i się dowie. Poniedziałek o tej a o tej bez umawiania się a
indywidualnie z umawianiem się. Te dyżury zostały wyznaczone po południu także po to,
żeby nie dezorganizować pracy urzędu. Biuro obsługi klienta i wszystkie pokoje do których
interesanci przychodzą najczęściej, znajdują się w parterze, jedynie planistyka te wypisy są na
górze bo to wymaga dużego pomieszczenia i już takiego pomieszczenia w parterze nie mamy.
Nie jest zabronione chodzenie na górę, jest ono po prostu dla mieszkańców niewygodne,
dlatego pieczątka, że przyjęliśmy i tak dalej znajduje się w biurze obsługi klienta a nie w
sekretariacie. Sekretariat jest sekretariatem a klientów obsługuje biuro obsługi klienta. Nie ma
takiej sytuacji żeby ktoś kto chce się spotkać a nie mógł w poniedziałek, nie mógł się
umówić. Były złe nawyki wchodzenia o każdej porze do urzędu i chodzenia do Wójta to się
skończyło i naprawdę nie znam osoby, która miałaby problem żeby się ze mną spotkać jeżeli
ma do mnie sprawę indywidualną, sprawy są załatwiane, ba na wszystkich podaniach,
wnioskach, informacjach wszędzie prosimy żeby zostawiać numer telefonu, żeby nie bawić
się w to pismo polecone, które idzie tydzień, tylko jeżeli trzeba coś uzupełnić w dokumencie,
trzeba o coś dopytać to pracownik dzwoni do klienta, dopytuje i mówi od jutra może pan
wpaść a jak pan nie ma czasu to bardzo proszę w poniedziałek będzie to w biurze obsługi
klienta a pani wójt będzie do 18 .00 czy tam do 19.00. Więc kontakt z urzędem jest ułatwiony
ja tylko przypomnę, że jak nastałam to deklaracje śmieciowe, wszystkie sprawy dotyczące
śmieci znajdowały się na drugim pietrze i zorientowałam się po dwóch tygodniach widząc
właśnie starszego pana otyłego z astmą, który schodzi z góry i zapytałam po co był tam na
górze, wyrejestrować syna ze śmieci bo poszedł na studia ale nie załatwiłem bo ta pani jest
na urlopie, to dwa dni później te panie pracowały już na dole i jak jedna była na urlopie to
druga obsługiwała, i teraz nie ma takich sytuacji, że ta pani jest na urlopie tylko klienci są
obsługiwani na bieżąco. Ja na siebie odpowiedzialności nie wezmę, że jeżeli nie wiem czy
osoba żyje to poświadczę że żyje. To jest przestępstwo, to jest poświadczenie prawdy, zawsze
jeśli zadzwoni córka i powie mama jest w złej formie a potrzebujemy poświadczenia, tego
samego dnia lub następnego dnia, pracownik pojedzie do niej do domu, ta Pani o tym wie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przekazał, że jakiś miesiąc temu dostał telefon do
tej Pani, poskarżyła się na to, zadzwonił do Pani Sekretarz i poprosił Panią Sekretarz mówiąc
zadbajmy wspólnie o dobry wizerunek Pani Wójt, który tak jest ostatnio mocno
nadszarpnięty, proszę zadzwonić do tej Pani żeby wyjaśnić tą sprawę i pomóc tej Pani.
Przekazał, że wysłał SMS numer telefonu tej Pani, poprosił Sekretarz by powiedziała czy
załatwiła wtedy te sprawę.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska zabrała głos; Zacznę od pierwszego razu kiedy
pojawiła się u mnie ta Pani, ja niestety nie znam wszystkich mieszkańców dlatego też
grzecznie zapytałam kim ta Pani jest i czego tutaj ze strony urzędu oczekuje i Pani
powiedziała że ma taki dokument żeby poświadczyć że jej mama żyje bo jest jej potrzebny
dla celów emerytalnych. No tak jak powiedziałam nie mogę poświadczyć czegoś czego nie
znam czy ta mama żyje, gdzie mieszka i tak dalej. W związku z tym grzecznie wykonałam
telefon do Pani ze spraw obywatelskich, Pani zastępcy kierownika Magdy Pietruszki i Pani mi
wyjaśniła, że faktycznie jest taka osoba, że przychodzą co miesiąc, proszą o podpisanie
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takiego dokumentu. Pani w międzyczasie była właśnie już bardzo nerwowa zaczęła rzucać
dowodami i tak dalej, no trudno było się z nią w ogóle porozumieć, ostatecznie po
przeanalizowaniu sprawy i po rozmowie z Panią Magdą Pietruszką wtedy jej ten dokument
podpisałam, to było pierwszy raz. Z pouczeniem że następnym razem trzeba albo niech mama
przyjdzie bo nie wiemy czy mama żyje, czy nie żyje, tak jak Pani Wójt mówi jeżeli mama ma
problemy
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; A nie pokazała żadnego dokumentu,
pełnomocnictwa?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Nie, nie pokazała, prosiłam o dowód to rzuciła tym
dowodem tak, że ten dowód wylądował na ziemi, potem dzwoniłam, szukałam telefonu,
prosiłam żeby przyszła ponieważ zostawiła u mnie dowód osobisty. Drugim razem była taka
sytuacja o której ja nie wiedziałam w ogóle, Pan Przewodniczący faktycznie do mnie dzwonił
i rozmawialiśmy w tej sprawie i nie wiem czy ta Pani była, ja byłam w gabinecie nikt mnie
nie informował, że Pani przyszła i prosiła również o taki podpis. Później jakoś numery mi się
pomyliły praktycznie nie zadzwoniłam, zadzwoniłam na drugi dzień ta Pani nie odbierała,
nie przyszła do mnie, z resztą jak była wcześniej to też chciała żeby podpisywała te
dokumenty tylko i wyłącznie Pani Wójt, bo oni respektują tam tylko i wyłącznie podpis Pani
Wójt, dlatego drugim razem ja tej sprawy już tutaj nie pilotowałam i nikt powtarzam raz
jeszcze się do mnie w tej sprawie nie zwracał. Pani nie odbierała telefonów.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nawiązując do pytań od kiedy, jak, dlaczego
mieszka ja się bardzo zachwyciłam na początku, mówię o kolejna jakby Polka nie Polka w
każdym bądź razie cudzoziemiec kolejny w naszej gminie i z takim dziennikarskim
zainteresowaniem pytałam ale co Panią do Polski ściągnęło, czy z miłości (…) to była
sympatyczna rozmowa przy herbacie bo byłam zainteresowana tą postacią, że jest ciekawa
postać, tak wybiera gminę Wińsko ktoś kto jest ze świata, tak jak w przypadku pana Włocha
w Głębowicach. A sytuacja która jest tutaj opisana, ja poproszę o jej datę, ponieważ tak tej
sprawy nie zostawię.
Głos zabrał sołtys sołectwa Baszyn Eugeniusz Osowski który przekazał; Sklepu wprawdzie u
nas nie ma ale pieczywo jest dostarczane co dziennie raz o godzinie 8 raz o godzinie12, to
jest jedna rzecz, trzecia rzecz jest sklep objazdowy który jeździ, ta Pani jest w dobrej
kondycji, często chodzi po Wińsku z pieskiem sobie spaceruje itd., wszyscy na pewno
Państwo ją znają, trzecia rzecz jeżeli chodzi o córkę z tą Panią trzeba uważać bo słyszałem o
takich przypadkach, że matka nieraz nie nocuje w domu bo jest sytuacja między nimi taka a
nie inna. Ponadto te Panie nie są zameldowane i przebywają tutaj na dziko, ani jedna ani
druga bo jedna jest zameldowana gdzie indziej, druga jest zameldowana gdzie indziej,
mieszkają gdzie indziej.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał protokół kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie
działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku.
Radna Joanna Skoczylas zabrała głos zapytała; Jakie zlecenia Urząd Gminy wydał Zakładowi
Gospodarki Komunalnej w tym roku?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica odpowiedziała; Musiałabym popatrzeć do papierów,
w głowie tego nie mam, to są różne drobne rzeczy, czekamy na dofinansowanie do mieszkań
socjalnych, wtedy będą dwa mieszkania w Morzynie i to będą prawdziwe pieniądze. Jeśli
dojdzie do realizacji klubu seniora to chcę żeby oni, bo to jest ich baza, zrobili prace
przygotowawcze, czyli demontaż tego wszystkiego co tam jest, bo będą umieli to zrobić i to
jest prosta robota i też będą umieli odzyskać te materiały na inne rzeczy, to są te rzeczy gdzie
oni by zarobili duże pieniądze ale w tym momencie robią, każdego dnia upychamy jakieś
drobiazgi bo czekamy na tą prawdziwą kasę.

19
Radna Joanna Skoczylas; Czy również zmogę prosić o taką listę zleceń jakie dostał Zakład
Gospodarki Komunalnej w tym roku?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak, w IZR wszystkie zlecenia, faktury itd.
Radna Joanna Skoczylas; Mogę prosić o przygotowanie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Już Pani poprosiła. Tak.
Radny Stanisław Tolisz; Z jakiego powodu nie okazano dokumentów odnośnie
przeprowadzek?
Głos zabrała Radna Joanna Skoczylas która wyjaśniła; Podczas kontroli Pan Wolanin
przyznał, że Zakład Gospodarki Komunalnej dokonywał przeprowadzek mieszkańców do
mieszkań socjalnych.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak to jest nasz obowiązek.
Radna Joanna Skoczylas;Tak ale nie dostał z Urzędu Gminy żadnego zlecenia czyli
rozumiem, że nie było też zapłaty dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Nie było, Pan
Bartosz wychodził chyba z pięć razy szukać, wracał nie było dlatego też zostało to zawarte.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja wiem że takie rzeczy zlecałam bo mamy
obowiązek pomoc w przeprowadzce.
Radna Joanna Skoczylas; Jeżeli Pan Bartek nie znalazł u siebie w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej a Pani jest w posiadaniu takich zleceń to jako Komisja Rewizyjna chcielibyśmy
zobaczyć.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Można sprawdzić czy nie ma tu jakiegoś
zaniedbania ale są to groszowe sprawy, oni tego robią teraz na przykład wywózki z
pustostanów tych śmieci itd. to są drobne rzeczy, tego jest sporo.
Radna Joanna Skoczylas; To bardzo proszę o przygotowanie również tych zleceń, bo w
Zakładzie Gospodarki nie udało nam się uzyskać.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Do mnie też dochodzą takie słuchy, że jeżeli w
zeszłym roku powstała brygada remontowa i rzeczywiście w zeszłym roku mieli sporo pracy,
pamiętam, że w lutym czy marcu była zmiana statutu wpisująca to do statutu, a w tym roku
rzeczywiście ci pracownicy boją się po prostu o swój los, bo powstała specjalne brygada a w
tym momencie nie ma dla nich frontu robót.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jest dla nich front robót i ja się z nimi spotkałam z
całą załogą komunalki, wszystko wyjaśniłam
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Po tym spotkaniu właśnie mi o tym mówiono.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pani Magda zanim jeszcze wróciła do pracy
chodziła z wózkiem i mówiła do pracowników, którzy wykonywali różne zadania, szukajcie
roboty chłopaki bo nie będzie dla was zleceń
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Nie mówiłem o Pani Magdzie tylko o
pracownikach.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wprowadziła taką panikę dlatego ja zrobiłam
spotkanie z całą załogą komunalki w obecności Pani Kierownik i wyjaśniłam na czym rzecz
polega, jakie mogą być pieniądze na tym obiekcie jakie na tym, że nie możemy zacząć robić,
Morzyna jest przygotowana, część materiałów jest zakupionych ale nie możemy ruszyć z
robotą żeby nie stracić szansy na dofinansowanie do kilku mieszkań socjalnych, które mamy i
musimy na to poczekać a tymczasem cały czas daję im różne drobne rzeczy, poza tym oni
mają spore zaległości i pracownicy brygady remontowo-budowlanej są i byli także w
ubiegłym roku wykorzystywani do innych zadań, bo jak trzeba to ktoś kto ma uprawnienia
pojedzie beczkowozem, mają zaległości w przeglądach i naprawach hydrantów tak że oni cały
czas pracują, to nie jest tak że nie ma dla nich na wypłatę. Należało by na pewno ja w
momencie kiedy wyraziłam zgodę żeby Pani Magda jako młoda mama skorzystała, w prawie
pracy jest taka sytuacja, że może jako karmiąca pracować 7 a nie 8 godzin, wyraziłam na to
zgodę pod warunkiem, że przedstawi plan jak chce zarządzać w ciągu 7 godzin firmą w której
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trzeba pracować po godzinach tyle jest roboty, ja takiego planu nie dostałam od niej jak ona
chce tym zarządzać, no i jest jak jest. Tymczasem apelowałam też do sołtysów i do
komunalki, że najlepiej się najeść małymi łyżeczkami żeby z funduszu sołeckiego co mogą
zlecali właśnie komunalce i tak też robią. Ostatnio była przeprowadzka altany i placu zabaw
w Kozowie z działki na działkę, każdego dnia coś jest, a duże pieniądze, duże zlecenia mogą
się zdarzyć każdego dnia. (…) to co możemy ze środków własnych im zlecać to zlecamy, nie
zlecamy firmom zewnętrznym tylko im.
Radna Joanna Skoczylas; Ja nie wiem kto, co, do kogo na chodniku z dzieckiem to za bardzo
nas nie interesuje, natomiast jako Komisja Rewizyjna bardzo prosimy o fakty, czyli o
dokładny spis rzeczy, które były zlecone komunalce.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Kolejna informacja którą
z Państwem chciałem się podzielić, to była konsekwencja tego spotkania z przedstawicielami
Bioelektorwni tutaj u nas na sesji nadzwyczajnej oraz spotkania z mieszkańcami, został
zaplanowany wtedy wstępnie 20 czerwca jako posiedzenie Komisji Rolnictwa na którym
będzie jakby taka druga część, taka stricte robocza na której będą zarówno przedstawiciele
inwestora jak również specjaliści zaproszeni przez członków Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. To spotkanie na prośbę Pana Sławomira Zawadzkiego z Polenergii zostało
przesunięte na 27 czerwca na godzinę 12.00 i w związku też z tym spotkaniem oraz z
pytaniami, które powstały po sprawozdaniu, które zostały zawarte w sprawozdaniu Komisji
Rolnictwa zwróciłem się, wysłałem sześć pism do Pani Wójt, również do pracowników
merytorycznych, do Pana Mecenasa, ponieważ sprawozdanie kończyło się kilkoma pytaniami
i tak jak tutaj mówiła radna Rafałko nam jako radnym zależy przede wszystkim na tym, żeby
uzyskać odpowiedź na wszystkie pytania, tak żebyśmy mieli pełen ogląd sytuacji. I tak do
Pani Folkman było pytanie skąd bierze się podawana do publicznej wiadomości informacja,
że działka ma kosztować 5.5 mln zł. Panią Skarbnik Annę Kupczyk prosiłem o udostępnienie
prognozy wpływów z tytułu podatków gdyby taka inwestycja została wykonana.
Przedstawiciele inwestora mówili o kwocie około 1mln zł rocznie, Pani Wójt w informacjach
prasowych też podawała różne kwoty. Prosiłem też o przedłożenie komisji wszystkich
kosztów i nakładów które gmina musi ponieść by sprostać zobowiązaniom podjętym przez
Wójt wobec inwestora. Dowiedzieliśmy się ciekawej rzeczy dotyczącej poboru wody, jak
mówili przedstawiciele inwestora to ma być z ujęcia w Węgrzcach woda pobierana ale nie z
tego ujęcia podobno, które jest zaopatrywana gmina Wińsko, czyli nie z ujęcia
pierwszorzędowego, tylko trzeciorzędowego. W związku z tym, też się rodzi pytanie,
dlaczego do tej pory to ujęcie nie wykorzystywane do celów bytowych mieszkańców np. i ile
musiałoby kosztować jego udrożnienie tak żebyśmy jako mieszkańcy nie mieli
wstrzymywanych dostaw wody w okresie letnim. Były pytania dotyczące tego czy inwestor
zobowiązuje się zatrudniać mieszkańców gminy Wińsko i czy były rozmowy na ten temat
podawane, czy były jakieś porozumienia w tym względzie. Pana Mecenasa Mateusza
Chlebowskiego jako kancelarię która obsługuje również Radę Gminy, prosiłem o wydanie
opinii dotyczącej Pana wypowiedzi na tamtej sesji, i także by się Pan odniósł co do legalności
zawartej obecnie umowy dzierżawy na tą działkę w świetle Pana ostrzeżeń stawianych
wówczas przed podjęciem uchwały Rady Gminy. To było 18 maja, 23 maja dostałem
odpowiedź od Pani Wójt.
Przewodniczący odczytał wspomniane pismo w tej sprawie.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał załączniki do pisma, oświadczenie członków
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Zdzisława Miłucha i Lecha
Pawłowskiego.
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Przekazała, że jest to oświadczenie wysłane przez radnych Miłucha i Pawłowskiego 27
kwietnia, przed spotkaniem z przedstawicielami Inwestora za pośrednictwem Urzędu Gminy
Wińsko.
Głos zabrała Radna Jolanta Rafałko; Chciałabym się odnieść do tego sprawozdania bo jestem
przewodniczącą tej komisji i nie zgadzam się z tym pismem to jest Państwa radnych zdanie,
chciałam Panu przypomnieć, że spotkaliśmy się na pierwszej Komisji Rolnictwa 15 marca to
była komisja robocza, gdzie był właśnie stos dokumentów, tak jak Państwo mówią które
omawialiśmy. Tam sugerowaliśmy, że zadamy pytania, które nas nurtują, że to nie będzie
nasze tak jak Panowie tutaj piszą, że nie mamy żadnej wiedzy na ten temat, bo opieraliśmy się
na dokumentach źródłowych, które pozyskaliśmy ze Starostwa w Wołowie i to są nasze
zapytania. My też nie mamy aż tak wiedzy, my tam nie zawarliśmy naszych nie wiem jakiś
takich rzeczy, które wynikające z tego, że się znamy na tym. My zadaliśmy tam pytania, to co
nas nurtuje, tego co nie wiemy, to chcielibyśmy żeby nam wyjaśniono, i później druga
komisja odbyła się 23 -go i zostało Państwu przeczytane bo tak żeśmy rozmawiali, że zadamy
te pytania i żeby zadać pytania to musieliśmy się do czegoś odnieść i Panowie po
wysłuchaniu też podpisali to. To nie było in blanco, Panowie podpisali na 15 stronie
sprawozdania gdzie się kończy, że tak zgadzamy się z tym, bo inni członkowie komisji
słyszeli, że złożymy to na ręce Pana Przewodniczącego z zapytaniami właśnie do Pani Wójt,
bo nie mieliśmy takich informacji na temat całej procedury powstawania bioelektrowni.
Radny Józef Kaczmarek; Proszę Państwa powtórzę cały czas, że już którąś kadencję jestem
tym radnym, wybieramy z pośród siebie przewodniczącego, przewodniczący komisji ustala
plan działania w tym wypadku nie było inaczej, w tym wypadku było tak samo. Pani
Przewodnicząca stanęła na wysokości zadania, myśmy pomogli w tym, zapoznaliśmy się z
tym, po odczytaniu, po zapoznaniu się zadała Pani zapytanie, może prosto powiem tak jak ten
chłop traktorzysta, czy coś nowego wnosimy, czy zostaje, czy w porządku jest, czy są jakieś
niejasności. Oczywiście wszyscy powiedzieli tak są niejasności, tak zgadzamy się z tym, tak
oczywiście, w tym wypadku, przypadku Zdzichu ty powiedziałeś nawet jak najbardziej, jak
najbardziej to jest bardzo słuszne. Nie wiedzieliśmy, że takie coś jest teraz faktycznie
dowiedzieliśmy się, tak, tak to robimy. Następne było pytanie Pani Przewodniczącej to w
takim razie coś nowego wnosimy? Czy Państwo coś nowego wnoszą, czy podpisujemy? Nie,
nic nie wnosimy, każdy jeden tak odpowiedział (…) to podpisujemy, tak wszyscy
podpisujemy. I co się stało nagle, że ten dokument który podpisaliśmy, który podpisaliście
teraz jest niedobry, nie mieliście wiedzy. Proszę Państwa, to po co pisałeś do tej komisji
rolnej? Naprawdę to jest obowiązek, nas wybrali ludzie, wyborcy żeby pracować a nie unikać
pewnych naprawdę, bo nie jest mówione, że to jest radnym to jest taki łatwy taki chleb (…),
nie czasami są trudności, czasami są przeszkody. Tutaj akurat trafiliśmy naprawdę na
problem, który teraz nurtuje całą gminę. Ja uważam, że ja sprostałem problemowi, wy
Panowie nie. Wycofaliście się, nie wiem dlaczego? A do Ciebie Leszek, w nawyk czy ci
weszło ostatnio przepraszam, ja tego nie chciałem powiedzieć, teraz przepraszam ja tego nie
chciałem podpisać, zdecyduj się Leszek, naprawdę bo jesteśmy koledzy 12 lat ale co się teraz
dzieje to naprawdę, jeszcze na koniec, ja uważam, że (…) to spotkanie z tą firmą co się
odbyło to właśnie mnie wzmocniło, że ten protokół który żeśmy zrobili to sprawozdanie było
jak najbardziej słuszne. Bo teraz wiemy, mamy tą wiedzę, wiemy na czym stoimy, i takie
właśnie spotkanie jak to Pan Przewodniczący powiedział, 27 będzie następne jak najbardziej,
dzięki są temu właśnie sprawozdaniu. Dzięki Pani Przewodniczącej, Michała i mojej, bo wy
się z tego wycofaliście.
Radny Lech Pawłowski: Wszystko ładnie, pięknie Józefie zgadzam się z tym, że wszystko
trzeba sprawdzić. W tym dniu w którym ta komisja była, myśmy nie uczestniczyli w tym
protokóle, tylko wysłuchaliśmy odczytany przez Przewodniczącą 16 stron i myśmy się
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zgadzali z tym, a jeszcze w międzyczasie odczytywania tego pytałem się, Jolu kto ci to
napisał? Ona mówi ja sama, dwa dni pisałam. Ja mówię nie ma sprawy, to jest wszystko
nagrane tak że to nie ma co że ja kłamię, bez przerwy każda strona, ja mówię to jest
niemożliwe żeby Starostwo podpisało się pod tym i pozwolenie wydało a tam takie banialuki
pisane. No i do końca doszliśmy, podpisali bo zapoznaliśmy się z tym dokumentem no ale by
wszystko w porządku było, ja mówię niech się zapoznają radni i wszystko jest ok. Ale ta
sprawa nie została w kręgu radnych i w kręgu naszym, tylko wypłynęła na te portale. A jak
wypłynęła na te portale ja się wystraszyłem, że będę przez tą firmę karany itd. i ja się
wycofałem z tego, że ja nie uczestniczyłem w tym protokóle, no i to wszystko.
Radny Stanisław Tolisz; Padło takie fajne sformułowanie Jolu kto ci to napisał, ja zapytam to
samo Leszek, ty to pisałeś?
Radny Lech Pawłowski; Nie ja sam nie.
Radny Stanisław Tolisz; To co teraz, ze Zdzichem pisałeś?
Radny Lech Pawłowski; Ze Zdzichem ale i z adwokatem, rozumiesz? Razem wspólnie
opracowaliśmy to.
Radny Stanisław Tolisz; Tak jest napisane, że naprawdę gratuluję.
Radny Lech Pawłowski; Napisane jest to co było. Ja nie kłamię nic jak było.
Radny Stanisław Tolisz; Teraz się pytam, są zarzuty, że komisji ktoś napisał i teraz się pytam
czy wam ktoś napisał?
Radny Lech Pawłowski; Tak wspólnie z adwokatem pisaliśmy razem, ja mówiłem to co było.
Radny Stanisław Tolisz; Tak twoje słowa brzmiały.
Radny Lech Pawłowski; Tak jest.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, czy w świetle tych pytań
które tutaj padały, które uważam że naprawdę są jak najbardziej w dużej części merytoryczne
i Pani pracownicy są w stanie na nie odpowiedzieć, czy uzyskamy jako radni odpowiedź na te
pytania, czy w dalszym ciągu będzie Pani mówiła że nie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeśli będą nawiązywały do wspomnianego
dokumentu tudzież para dokumentu to nie, bo nie będziemy tak jak uzasadniłam uczestniczyć
w rozwijaniu wątku, który może mieć skutki, nie musi, ale może mieć skutki bardzo niedobre.
Nie będziemy w tym uczestniczyć zwłaszcza, że ten dokument nie jest pytaniem tylko jest
oceną. Odczytała; „.. W ocenie komisji Starostwo Powiatowe prowadziło oba postępowania
zgodnie z procedurą administracyjną. Nasza analiza dokumentacji w zakresie zgodności
...wykazała, że nie wszystkie wymagania prawa miejscowego egzekwowano od Grupy PEP.”
To nie są pytania, to jest w ocenie komisji. „…Starosta w toku postępowania
wodnoprawnego, dopatrzył się braku spójności między ...Pozwolenie wydał dopiero po
uzyskaniu stanowiska …Natomiast w przypadku innych niezgodności wynikających z ..
Starosta nie konsultował z organem stanowiącym to prawo miejscowe, tj. z radnymi gminy.
Nie zwrócił się do Rady Gminy o interpretację zapisu dotyczącego wysokości obiektów
budowlanych.” I tutaj też jest zarzucenie Panu Staroście złamania prawa itd.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pan Starosta na pytania które złożyłem do niego
odniósł się do tego a Pani w dalszym ciągu
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To są zdania stwierdzające, które zostały
wygenerowane przez anonimowa osobę dla nas nieznajomą, potwierdzają dwaj radni, że
zostali zapoznani poprzez odczytanie, nie byli w stanie zweryfikować materiałów źródłowych
tak jak piszą ich wiedza fachowa do tego nie przystaje i dlatego urzędnicy urzędu gminy w
Wińsku ani Wójt gminy Wińsko nie będzie rozwijał wątków z tego dokumentu po prostu,
jeżeli będą pytania które wynikają z innej potrzeby niż odniesienia się do tak zwanego
sprawozdania Komisji Rolnictwa itd. jeżeli będą nawiązywały do czegoś innego, ba jeśli do
tej pory wyjaśnienia złożone przez inwestora tu na tej sali w trakcie sesji, przed spotkaniem
głównym z mieszkańcami nie wystarczają a są one przecież nagrane można tego odsłuchać, to
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proszę bardzo ale nie będziemy się odnosić do dokumentu co do którego nie wiemy kto go
napisał, jakie miał intencje. Ja zrozumiałam ze spotkania z inwestorem, że są to po prostu
skompilowane bzdury i że nikt ze Starostwa nie mógł takich kombinacji uczynić bo tam
ludzie czy są życzliwi czy nieżyczliwi to się znają na tym o czym piszą, a to wygląda, że
autor, autorka jest z Wińska, jej się wydaje że się zna, ale na pewno nie jest w stanie tego
zrobić Komisja Rolnictwa ani Przewodnicząca Komisji Rolnictwa.
Radna Jolanta Rafałko; Nie wiem czy jest sens już w ogóle komentować bo widzę, że
najlepiej to się zna na wszystkim Pani Wójt, na ocenie wszystkich i radnych i mieszkańców
bo to mi się wydaje też jest ocena, mi się wydaje, że jesteśmy radnymi nie tylko po to żeby
rozpatrywać sprawy przyjemne ale też to co nas nurtuje, to co nas boli i też nieprzyjemne
sprawy i naszych mieszkańców, dlatego są te pytania. Dlatego są te pytania na które Pani
Wójt ciągle monitorując przebieg budowy tej bioelektrowni i załatwiania wszystkich
dokumentacji nas o niczym nie informuje. Dlatego jest to sprawozdanie z pytaniami
konkretnymi, odnosząc się do odpowiednich sytuacji gdzie pytaliśmy się o wiele spraw
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja przekieruję te pytania do Wójta Mirytiuka bo
porozumienie zostało zawarte w 2011 roku.
Radna Jolanta Rafałko; Bardzo proszę żeby Pani mi nie przerywała. Niedawno Pani
pouczała Pana Przewodniczącego jak to jest w Europie, że nie można komuś przerywać a
Pani zawsze przerywa. Ja bardzo Panią proszę też o kulturę i nie przerywania komuś w
połowie zdania, bo wybija Pani z tropu i z mówienia i chciałabym żeby Pani, myślę że to jest
wręcz Pani obowiązek, żeby odpowiedzieć na dane pytanie i Pani pracowników.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Zacytuję „Niezrozumiałym jest fakt, że Starosta
pomija także zakaz wychodzenia uciążliwości zakładu poza granice działki, mimo, iż zarówno
opad dymów jak i zanieczyszczeń powietrza będzie wychodził poza granice działki i sięgać
będzie miejsc odległych co najmniej o 2,5 km od komina elektrowni. Analogicznie hałas nie
pozostanie w granicach działki i pole elektromagnetyczne nie zostanie zatrzymane w tym
obszarze.” Co to znaczy Pani Radna Rafałko autorko jak Pani twierdzi dwie noce Pani pisała,
co to znaczy zatrzymanie pola elektromagnetycznego, Pani to wie bo Pani to napisała, co to
za zatrzymanie pola elektromagnetycznego?
Radna Jolanta Rafałko; Pani Wójt to nie jest pytanie do Pani. Pan Starosta jak będzie chciał
mi zadać takie pytanie, to mi zada takie pytanie. Pan Starosta powiedział, że się do tego
ustosunkuje i odpowie na te pytania więc Panią prosimy również, chyba że Pani lekceważąco
podchodzi do środowiska u nas w naszej gminie Wińsko.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Co to znaczy zatrzymanie pola
elektromagnetycznego w obszarze, to Pani jest autorką, Pani twierdzi że Pani jest autorką tego
dokumentu, proszę mi ten akapit jeden wyjaśnić.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt czy dostała Pani takie pytanie żeby
się do niego ustosunkować?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja zadaję pytanie Pani radnej dlaczego napisała
takie zdanie w swoim sprawozdaniu ? Czy ona rozumie zdanie które napisała.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Otrzymała Pani pytania konkretne na które
Pani odmawia odpowiedzi, to nie są trudne pytania, skąd Pani wie, że ta działka ma
kosztować 5,5 mln zł, jakie będą wpływy z podatku
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Odmawiam odpowiedzi na pytania, które
wywiedzione są z tego dokumentu, bo dla mnie to nie jest dokument
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Takiego pytania Pani nie otrzymała. Widzę, że
naprawdę mamy tutaj poważny pat, nie możemy w dalszym ciągu uzyskać odpowiedzi, ja
chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć tylko, że we wtorek zostało powołane,
podwrocławskie gminy tworzą klaster czystej energii Prusice, Oborniki Śląskie, Wisznia
Mała, Wołów i Żmigród powołały we wtorek klaster energii odnawialnej wzgórz
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trzebnickich. Pamiętacie dokładnie spotkanie na którym był Burmistrz Prusic wraz ze swoimi
pracownikami, który zachęcał gminę Wińsko do tego, żebyśmy również wzięli w tym udział.
Pani Wójt początkowo odnosiła się do tego z entuzjazmem, na kolejnej sesji entuzjazm opadł,
powiedziała że nie, nie będzie w to wchodziła, nie wiem czy też jest to Pani kolejna sprawa
jest Pani obojętna tak jak sprawa bioelektrowni, i mamy teraz sytuację, że te gminy powołują
taki klaster, jest napisane; to lokalny system wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w
ramach klastra mogą powstać elektrownie fotowoltaiczne i to drugie takie przedsięwzięcie w
Polsce realizowane przez samorządy i pierwsze na tak dużą skalę. Na terenie sąsiadującego z
gminą Wrocław klastra mieszka łącznie 72.000 mieszkańców. Przewodniczący stwierdził,
szkoda, że gminy Wińsko nie ma w tym klastrze, bo co do energii fotowoltaicznej naprawdę
tak jak przychodzą mieszkańcy tak jak rozmawiają, nikt do tej pory nie ma i nie miał żadnych
zastrzeżeń a Pani po tym gdy przedstawiciele Burmistrza Prusic tutaj byli, otrzymała Pani
projekty umów, zobowiązała się Pani do tego że nam je przekaże
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Przekazałam.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Burmistrz Prusic nawet zapewniał mnie, że z
tych dokumentów jeżeli radni Gminy Wińsko nie zgadzają się żeby były zapisy dotyczące
biogazowni, chociaż padło tu stwierdzenie publicznie, że biogazowni żadnych na terenie
gminy Wińsko ma nie być tylko sama fotowoltaika i takiej treści umowa powinna być
podpisana między przedstawicielami klastra a gminą Wińsko, cisza, nagle obojętność i to jest
naprawdę bardzo przykre.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Muszę się natychmiast odnieść zgodnie z
zaleceniami sądu, otóż proszę Państwa na szczęście nie jesteśmy w tym klastrze ponieważ
przystąpienie do klastra oddaje całą władzę spółce, nie jednej z gmin tylko spółce
międzygminnej w której mamy 1 głos, Prusice 2 głosy, wszyscy pozostali też po 1 głosie i nie
mielibyśmy żadnej możliwości obronienia się przed biogazowniami a pożytki z fotowoltaiki
byłyby żadne, niewielkie, odległe i niepewne, ponieważ na ziemi należącej do gminny
postawione byłyby te ogniwa fotowoltaiczne w związku z tym żadnego podatku, ponieważ
ziemia byłaby nadal nasza, żadnego podatku byśmy z tego nie pobierali. Pożytki czerpała by
spółka, my ewentualnie z czasem tańszy prąd do naszych urządzeń, ale teraz przesył do lamp
w nie wiem Krzelowie spod Głębowic no to jest na tyle karkołomne, że tych pożytków by nie
było, albo byłyby minimalne. Czyli zajmujemy działkę urządzeniem które nie należy do nas,
nie bierzemy za to żadnego podatku ponieważ grunt należy do nas, nie mamy żadnej władzy
w tej spółce bo mamy tylko 1 głos, i nie mamy żadnej władzy nad tym czy spółka nie
wymyśli sobie u nas biogazowni, co w kontekście tych wielkich ferm które się do nas pchają
ma znaczenie, bo jeżeli broniliśmy się przed biogazowniami w tamtej kadencji i na początku
tej stwierdzeniem, że biogazownie mają sens tylko tam gdzie istnieją wielkie chlewnie,
wielkie hodowle bo wtedy im szybciej się ten smród przerobi tym mniej się on rozchodzi, to
w tym momencie będąc w takim klastrze, mając zainteresowanie wielkimi chlewniami,
wpuszczamy nie dość że chlewnię z całą uciążliwością takie na 9.000 sztuk świń na przykład,
to jeszcze wpuszczamy te biogazownie. Ja zostałam zobowiązana przez wyborców, że
biogazowni ma nie być i wszystko co zmierza do biogazowni.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale Pani Wójt padło że nie będzie tych
biogazowni.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wie Pan padło, potem jest spółka, ja wiem że Pan
sobie nie poradził z zarządzaniem spółki w Miliczu, ale jak zarządza spółka i jest uchwała że
my jesteśmy w tym klastrze i oddajemy władzę tej spółce, to to co mówi burmistrz, który za
rok może nie być burmistrzem publicznie na komisji czy na sesji, naprawdę nie ma żadnego
znaczenia. Znaczenie ma dokument a dokument to jest uchwała a uchwała przyzwala wtedy
na wszystko, na wszystkie te urządzenia, które na slajdzie pokazywał.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W uchwale można zawrzeć zakaz urządzeń
dotyczących biogazowni. Pani Wójt to jest demagogia co Pani mówi, słyszeliśmy zupełnie
inne słowa.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie mamy z tego żadnych pieniędzy a
zainteresowanie jeżeli tą działką jest i ona się pod fotowoltaikę nadaje, to my bardzo chętnie
tej spółce tą ziemię sprzedamy, ale wtedy niech nam płaci podatek.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; I to jest właśnie Pani pomysł, tak czyli
podwyższać podatki, będzie mało podatków z tego albo sprzedawać wszystkie grunty i
nieruchomości.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pomnażać podatników to jest mój pomysł.
Pomnażać podatników a nie umieszczać urządzenia na naszej ziemi żeby nie było kolejnego
podatku.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pomnażać wysokość podatków.
Radny Stanisław Tolisz; Ja mam takie pytanie szanowni radni, tak teraz nasuwa mi się
pytanie od czego my jesteśmy właściwie? Było spotkanie z radnymi nie z Panią Wójt, gdyby
ten Pan Burmistrz chciał sobie porozmawiać z Panią Wójt porozmawialiby sobie tam w
urzędzie. Było spotkanie z nami i teraz pytam się do czego my jesteśmy? Przyklepać tylko to
co Pani Wójta nam przykaże, bo to jest wtedy właściwy kierunek i to jest kierunek który
trzeba obrać. My, my powinni, ja tak przynajmniej to rozumiem, myśmy powinni obrać ten
kierunek, po to jesteśmy, jeden ma takie zdanie, drugi ma takie zdanie ale dochodzimy do
konsensusu, a w tej chwili nie mamy nic. Co my mamy? Łukaszenka normalnie, że tak
powiem, jednoosobowo podejmuje się decyzje i koniec. Od czego my jesteśmy? Tak być nie
może Pani Wójt, ja myślałem że Pani sobie zdała z tego sprawę.
Ad. 5
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Sołtys sołectwa Turzany Adrian Wawrzyniak; Szanowni Państwo chciałem się odnieść do
dwóch kwestii, chciałem się odnieść do artykułu który został zamieszczony w „Kurierze
Gmin” 23 maja pt. „Krzywda spotyka nie tylko mnie”, jest tutaj rozmowa z Panią Wójt i w
tym akapicie zacytuje Państwu „To ja się pytam: czemu ta gmina tak wygląda, skoro tak
intensywnie starali się dla niej przez kilkanaście lat? Dlaczego ich okręgi wyborcze
wyglądają najgorzej? Dlaczego Budków i Turzany są tak zaniedbane, że odstają negatywnie
od reszty, nawet naszej gminy?” To do kogo Pani pije to jest oczywiste ale jak zrozumieć
sens, że Turzany odstają negatywnie od reszty nawet naszej gminy, to uważam że to jest
bardzo haniebne stwierdzenie, które nie ma w żaden sposób potwierdzenia, bo wszelkie
zaniedbania które są w tej części gminy co się tyczy Turzan, wynikają tylko zaledwie z tego,
że to są inwestycje nie przeprowadzane przez gminę proszę Państwa. Bo jeżeli chodzi o
mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców jest pełne. Ma Pani świadomość bo była Pani na
spotkaniu Pana Krzysztofa Koniecznego gdzie była zielona akcja, gdzie rozmawialiśmy na
temat czyszczenia oczek wodnych, na 10 możliwych tylko Wyszęcice i Turzany złożyły
projekt i ten projekt właśnie kończymy. Dodatkowo mamy chodnik przez prawie całą wioskę,
w tym roku skończymy trzecią część chodnika, złożyliśmy projekt o tablicę informacyjną też
zakończyliśmy ten projekt, organizujemy dożynki co dwa lata na które serdecznie Państwa
zapraszam też w tym roku i zaangażowanie mieszkańców jest całkowite. To się tyczy czy
Pana radnego, czy sołtysa czy mieszkańców. Dlatego uważam, że to jest troszeczkę
niefortunna wypowiedź, to jest moje zdanie i negatywnie to wpływa na zaangażowanie
mieszkańców do dalszej części pracy a proszę mi wierzyć złożyliśmy następne dwa wnioski i
nasza praca na rzecz wioski a także społeczności lokalnej nie ustanie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wymieniłam te dwa okręgi wtedy miejscowości bo
stażem najdłużej trwający na stanowisku radni właśnie z nich są i podtrzymuję, że poziom
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zaniedbania tych dwóch wiosek odstaje od poziomu zaniedbania w całej gminie. Nic nie
można zarzucić mieszkańcom, bo ci się rzeczywiście starają, ale jeżeli wioska ma od kilku
kadencji radnego a wygląda gorzej niż inne wioski, to radny jest w tym momencie, no to Pan
jeździ po gminie tak no to Pan wie co mam na myśli. Niech każdy z Państwa się przejedzie
przez gminę i przejedzie przez Turzany, będzie miał dokładnie tę samą refleksję i nie jest to
wina mieszkańców bo rzeczywiście się bardzo starają, i ostatnio rozmawiałam ze
stowarzyszeniem o tym oczku i mówiłam żeby koniecznie składali do nas teraz na te środki
na kulturę itd. bo mieszkańcy mimo inercji ze strony radnego na przykład bardzo się starają.
Jeżeli w Budkowie ja już tyle razy słyszałam jak długo Pani jest radną w tym czasie nie
wyremontowała się świetlica, w tym czasie padło OSP no w tym czasie itd. no to ja naprawdę
nie wiem czym się chwalić. To w tej kadencji dopiero powstał projekt ten turystyczny z LGD
dotyczący koncepcja zagospodarowania terenu turystyka na szlaku Odry Budków Rajczyn na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe w powiązaniu ze szlakami rowerowymi a tyle kadencji się
Pani chwali, że jest tą radną no i nawet OSP padło. Więc te dwie wioski są bardziej
zaniedbane niż inne. To ja Panu bardzo współczuję ale tak właśnie jest.
Sołtys sołectwa Turzany Adrian Wawrzyniak; Nie rozumiem że coś wygląda gorzej, bo tak
jak powiedziałem zaniedbania są tylko ze względu gminy, to są nie wykarczowane drogi, to
są rowy melioracyjne, to jest brak elewacji na świetlicy, bo chodniki to Pan Tolisz za swojej
kadencji i radnego i sołtysa postarał się żebyśmy mieli chodnik, który jest dalej teraz
kontynuowany i będzie skończony w tym roku. Plac rekreacyjny sami dbamy o plac
rekreacyjny to jest też w naszej gestii i wszystkie inwestycje które się dzieją na wiosce są w
naszej gestii, więc gorzej to tylko się odnosi od strony gminy. A jak to według Pani wygląda
gorzej to proszę powiedzieć.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To niech każdy zobaczy. To jest moja opinia.
Sołtys sołectwa Turzany Adrian Wawrzyniak; To ja zapraszam serdecznie, zapraszam na
stronę na Facebook też można zobaczyć co się dzieje w Turzanach. Druga sprawa odnosi się
do tego co Pani powiedziała dzisiaj tutaj na tej sesji, ja sobie nie życzę żeby Pani insynuacje
osób trzecich powtarzała publicznie, ponieważ one są nieprawdą a fakt podnoszenia tego, że
jestem dzierżawcą tych gruntów jest niedorzecznością, bo ja dzierżawcą tych gruntów jestem
ponad 6 lat i czy miała powstać ferma norek ja nigdy nie lobbowałem, nie lobbuję za
inwestorem, zresztą ma Pani świadomość bo spotykaliśmy się w gminie razem z radnymi i te
kwestie ustalaliśmy, tak samo mają tą świadomość mieszkańcy, są to nieprawdziwe
informacje, które chciałem sprostować.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Mogę się tylko cieszyć, że jednak nie ma takiego
przyczółku, bo powiedział wyraźnie, że Pan jest za, wtedy ja go odesłałam do księdza
dziekana bo wiem, że na pewno ksiądz dziekan nie życzy sobie wielkiej chlewni widzieć z
okien ślicznego klasztoru. Zainteresował się rzeczywiście, dziekana jeszcze nie zna i nie
wiem czy się do niego wybrał czy nie ale powoływał się na rozmowę z Panem, że Pan jest za
bo Pan sam hoduje świnie a takie świniarnie jak Pańskie dzięki temu będzie można
pozamykać koniec cytatu, przy świadkach rozmowa.
Sołtys sołectwa Turzany Adrian Wawrzyniak; To są insynuacje osób trzecich a Pani je
przedstawia publicznie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Robię dokładnie to co tu wszyscy obecni na mój
temat. Tamto było też publicznie, jest Pan jako sołtys też osobą publiczną.
Sołtys sołectwa Turzany Adrian Wawrzyniak; Dlatego od razu sprostowałem.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt może zacznę teraz od Budkowa, dzięki radnej też zabrano
im lokal wyborczy bo to ona jest winna, że pozwoliła zabrać, to jest przenośnia oczywiście bo
to Pani jest wina. A teraz wracając do Turzan ja tylko przypomnę dzięki Bogu i ludziom
nikogo na wybory nie namawiałem ani jednej osoby, ani jednej osoby, niech mi Pani znajdzie
chociaż jedną, żebym kogoś namawiał i jak Pani myśli kogo wybrano, wybrano mnie, ja
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przepraszam trudno to się nie chwalę bo rzadko to mówię ale nikogo nawet nie agitowałem,
proszę znaleźć jedną osobę a myśli Pani dlaczego? To niech sobie Pani pomyśli.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Bo Pan powiedział, że nie będą mieli odśnieżone
jak Pana nie wybiorą.
Radny Stanisław Tolisz; Nie proszę Pani, nie. Tu się Pani bardzo dużo myli, odśnieżenie to
było dostatnio, niech Pani powie ile Pani prywatnych swoich pieniędzy wsadziła w
Węgrzcach? Pani się pochwali, proszę bardzo.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale nie rozumiem tego pytania.
Radny Stanisław Tolisz; A ja Pani powiem, ja swoje własne prywatne pieniądze wsadzałem
tak samo w te Turzany i ten chodnik to jest tak prawdę mówiąc z własnych pieniędzy.
Kupiłem pług trzeba było odśnieżać, dostałem tylko na paliwo żeby odśnieżać. Dwa lata
podpisałem umowę czy myśli Pani, że co to jest?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W którym roku Pan podpisał umowę bo Starosta
nie może jej znaleźć.
Radny Stanisław Tolisz; Jak Pani chce to ja Pani pokażę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica;To jest umowa ze Starostą z tego co wiem, ale on
mówi że nie może jej znaleźć tej umowy.
Radny Stanisław Tolisz; Pani tak mówi czy Starosta tak mówi?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Starosta tak powiedział.
Radny Stanisław Tolisz; Dla mnie tego nie powiedział.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Bo Pan go o to może nie pytał, ja go zapytałam.
Radny Stanisław Tolisz; Ja tą umowę mam, publicznie to mówię bo inaczej by mnie Pani do
sądu podała, Pani to potrafi,
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja nie mówię, że Pan nie ma ja tylko mówię, że
Starosta jej nie może znaleźć.
Radny Stanisław Tolisz; Pani potrafi siedzieć w sądzie. Pani oskarża radnych którzy są już
dłużej, że dorobili się na tym, że byli radnymi.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pan się nie dorobił bo ja oglądałam Pana
oświadczenie majątkowe, Pan jest bardzo poważnie zadłużony
Radny Stanisław Tolisz; No i cóż to Panią obchodzi?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dlatego nie mogłam Panu zarzucić, że Pan się
dorobił bo Pan się nie dorobił.
Radny Stanisław Tolisz; Tak się zastanawiałem właśnie o kogo chodzi, został Pawłowski,
został Kaczmarek, została Pani Górska, zostałem ja. Chodzi chyba o to, o Pawłowskiego, on
się dorobił chyba na tym, że jego rodzina pracuje w komunalce i tylko to widocznie się on
dorobił, ale jestem zdziwiony dlaczego Pani poszła po Pawłowskim. Ani Kaczmarek się nie
dorobił ani Górska ani ja, sama Pani to powiedział, to o kogo Pani chodziło?
Radna Anna Górska zabrała głos zawnioskowała by przerwać dyskusję, następnie zaprosiła
do Budkowa.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt to jest prawda że zaniedbana jest ta właśnie wschodnia
strona, przez tej kadencji też, znów wrócę wiem, że Pani mi to wypomni, kiedy będzie droga
równiarka Głębowice- Brzózka? Prosty przykład monituję tą sprawę już pół roku, zostało
16.000 ta droga miała być wyrównana przed pracami jeszcze wiosennymi, do tej pory ta
droga nie jest wyrównana.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; 16.000 z tego zadania które zostaje jest w
dzisiejszej uchwale budżetowej na przeniesienie na bieżące żeby tę drogę równać.
Radny Józef Kaczmarek; Na bieżące dobrze. Pani Wójt zbierałem ostatnio podatek (…)
rolnicy naprawdę chcą napisać na Panią skargę jeżeli ta droga nie będzie wyrównana, ja to
Pani oficjalnie tu mówię, jeżeli ta droga nie będzie wyrównana w najbliższym tygodniu to
naprawdę będzie skarga na Panią.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jest 16.000 powiedziałam zostają na miejscu w
dzisiejszej uchwale budżetowej przenosimy z zadania, którego nie ma na bieżące z których
puszczam równiarkę, byłoby to zrobione tamtym razem gdybyście Państwo nie przerwali
sesji.
Radny Józef Kaczmarek; Zachodnia strona bardziej była dofinansowana nie oszukujmy się
(…) u nas faktycznie nie możemy dojechać do tych pól. Ja bym tej sprawy nie poruszał jakby
to było zrobione w marcu ale na każdej sesji muszę tą sprawę poruszać bo Pani cały czas to
odwleka.
Następnie głos zabrała Sołtys sołectwa Buszkowice Małe Stanisława Masłowska; Pani Wójt
ja chciałam zapytać ponieważ siedzę przysłuchuję się, wiele miejscowości zostało
wymienione do remontu do budowy a co w ogóle z moją świetlicą?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Do remontu nic nie zostało wymienione ponieważ
praktycznie wszystkie oprócz dwóch świetlic ba w całej gminie wymagają remontu, dlatego ja
wymieniłam tam gdzie mamy warunki zabudowy a reszta do remontu i robimy kosztorysy
zapinamy sprawy pozostałych świetlic. Więc to nie jest tak, że ja Panią pominęłam bo ja
oprócz tych do stawiania nowych do warunków zabudowy nie wymieniłam żadnych.
Sołtys sołectwa Buszkowice Małe Stanisława Masłowska; W takim razie zadam inne pytanie
na jakim etapie i jak długo będą trwały te negocjacje odnośnie mojej świetlicy, no naprawdę
tak nie wiele trzeba.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Bardzo by pomogło gdyby się Pani do nich
włączyła.
Sołtys sołectwa Buszkowice Małe Stanisława Masłowska;Ja?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak.
Sołtys sołectwa Buszkowice Małe Stanisława Masłowska; No przecież dopiero na ostatniej
sesji byłam skłócona?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Bardzo by pomogło, bo jesteśmy na dobrej drodze
ale gdyby Pani się włączyła i wyciągnęła rękę do współwłaściciela nieruchomości sprawa
byłaby dawno załatwiona.
Sołtys sołectwa Buszkowice Małe Stanisława Masłowska; Pani Wójt, proszę mnie o to nie
pomawiać bo ja jestem w najlepszych, normalnych, ludzkich układach i nie jestem z nikim
skłócona.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To skoro tak to dlaczego jest konflikt?
Sołtys sołectwa Buszkowice Małe Stanisława Masłowska; No ale tego to ja nie wiem.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dlatego może dzisiaj po sesji się umówmy na datę
w kalendarzu i pojedziemy razem do Pana współwłaściciela, ja będę wdzięczna.
Sołtys sołectwa Buszkowice Małe Stanisława Masłowska;Na litość Boską róbmy coś w tym
kierunku.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jestem jak najbardziej na tak, umówmy się tam
razem.
Sołtys sołectwa Buszkowice Małe Stanisława Masłowska;Nie jestem z nikim skłócona i to
wyjaśniłam już temu nie wiem ile, miesiąc.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; pojedźmy razem do tego Pana siądziemy razem na
podwórku.
Sołtys sołectwa Buszkowice Małe Stanisława Masłowska; A Pan otwarcie powiedział ze
jeżeli w ogóle ma pretensje to tylko do urzędu, ale jeżeli trzeba w każdej chwili.
Radna Joanna Skoczylas; Ja nie jestem sołtysem
Głos zabrał Radny Maciej Kiałka który powiedział; Panie Przewodniczący, przepraszam
bardzo ale naprawdę Pan nie panuje nad porządkiem obrad, porostu jesteśmy w punkcie
dyskusja sołtysów a Pan udziela bez przerwy głosy radnym.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie Macieju ja wychodzę z założenia, że
jeżeli spotykamy się już tutaj na tej sali, jest zainteresowanie danym tematem no to trzeba
umożliwić wszystkim wypowiedź. Dlatego jeżeli radna Skoczylas chce w tej sprawie
dokładnie zabrać głos to bardzo proszę, bo wiem, że w tej sprawie mediowała.
Radny Maciej Kiałka; Panie Przewodniczący, ma Pan słuszną rację, że nikomu nie zabiera
się głosu ale po prostu są odpowiednie punkty do tego i ten punkt jest nie dyskusja sołtysów
ale są interpelacje, zapytania i wolne wnioski, i w tym wypadku wszyscy którzy nie są
związani z tym punktem powinni zabierać głos.
Głos zabrała Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dziś o godzinie 17.00 w kościele
świętej Trójcy jest msza za pracowników samorządowych i samorządowców na która
serdecznie zapraszam i uprzedzam że przed 17.00 na pewno wyjdę z sesji żeby zdążyć do
kościoła.
Radna Joanna Skoczylas; Myślę że sołtysi nie będą mieli mi za złe, że podczas dyskusji
sołtysów zajmę głos ale sprawa dotyczy właśnie świetlicy w Buszkowicach, miałam okazję
być i rozmawiać i z Panią sołtysową i z Panem B.... i powiem szczerze że nie mam
specjalnych umiejętności ale ten Pan chciał rozmawiać i powiedział, że on czeka na
urzędników gminy od roku i on jak najbardziej chce się przychylić żeby ten temat rozwiązać
ponieważ ma swoje prywatne plany też które chciałby żeby ten temat był uporządkowany.
Nie wykazał absolutnie w żadnym zdaniu że jest skłócony z mieszkańcami czy jest skłócony
z Panią sołtys czy z radną. Dlatego też uważam, że tu naprawdę warto by było porozmawiać z
tym Panem jak człowiek z człowiekiem i problem rozwiązać.
Sołtys sołectwa Jakubikowice Antoni Opacki; Proszę Państwa, ja tak się przysłuchuję i mi się
zdaje, że to jest droga donikąd. Z tej mąki chleba nie będzie. Najlepszym rozwiązaniem na
szczęście się składa, że Pan Kiałka mi głosu nie zabierze bo lubił zabrać i proszę Państwa
najlepsze rozwiązanie i Pani Wójt jest referendum, niech Pani ludzi nie bałamuci, niech Pani
się nie boi, (…) jeśli będą za referendum i za Panią to zagłosują a Pani portkami trzęsie czy
spódnicą, nie wiem niech Pani się tego nie boi albo niech się wypowiedzą i na tym
zakończmy, bo z tego już nic nie będzie ani porządku ani ładu aż tyle mam do powiedzenia
bo Pani się na Wójta nie nadaje.
Sołtys sołectwa Baszyn Eugeniusz Osowski; Mam pytanie odnośnie tych dróg, żeby Państwo
radni ujęli w programie drogę między Baszynem a Smogorzewem też jeżeli będą
dysponowane środki to ta droga jest tam bardzo potrzebna. Jeżeli będzie możliwość to
prosilibyśmy bardzo bo droga jest potrzebna.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Czeka nas przetarg na Morzynę i wtedy zobaczym y
ile jeszcze grosza zostanie, będzie decyzja ponieważ drogi krajowe chcą robić inny wyjazd do
Rogówka takie półrondo jakby to jest bardzo fajna inwestycja i teraz też czekam na
informację kiedy to będą robić i jak daleko w głąb będzie to sięgało więc tam też nam
pozostaną pewne środki, które były przeznaczone na Rogówek, więc to jest ten czas w którym
zbieramy z różnych kupek grosz, który będzie przeznaczony wyłącznie na drogi gminne a te
drogi o których mówimy to są gminne właśnie.
Radna Barbara Żeliźniak; Jako sołtys Wyszęcic chciałam też taką propozycję złożyć wniosek
o równiarkę w pole. Proszę Państwa tak mówimy nieraz o drogach gminnych, które łączą
miejscowości ogólnie nazywa je drogami polnymi ale z Wyszęcic wiemy przecież, że jest
Jezierzyca, nie ma możliwości połączenia tej wioski, gdyby nie było Jezierzycy
przypuszczam, że można byłoby do Przyborowa dojechać ale jest możliwość połączenia z
Buszkowicami. Nie o to mi chodzi żeby sobie skrót robić tylko naprawdę rolnicy wymagają,
cały czas kadencję mówimy o tym żeby puścić tą równiarkę to jest naprawdę, Wyszęcice jest
terenem podmokłym, niskim i wiele lat po prostu nie ma możliwości dojazdu do pola, to jest
naprawdę problem, trzeba w pole dojechać tym sprzętem to jeszcze trzeba to zboże wywieść
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a po prostu jedzie się ziarno się wysypuje, na prawdę szanujmy swoją pracę, szanujmy pracę
rolników, dużo nie potrzeba równiarka żeby przejechała na te dwie główne proste drogi jedna
w kierunku prostym do Jezierzycy a druga w kierunku na Buszkowice.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Chciałem się odnieść do jednego stwierdzenia
które tu padło, Pani Wójt wprowadziła nową modę zgodnie z zaleceniami sądu, że od razu
wyrywa się do odpowiedzi i mówi i prostuje informacje, które są tutaj jej zdaniem
nieprawdziwe, padło z Pani ust przed chwilą stwierdzenie, że nie radziłem sobie z
prowadzeniem spółki jako prezes spółki Ziemia Milicka, chciałbym Panią prosić żeby nie
rozpowszechniała Pani tego typu informacji. Zapewniam Panią, że w moim przekonaniu
radziłem sobie jak najbardziej, gdy dwa i pół roku temu odchodziłem z tej funkcji prezesa
spółki, spółka dysponowała ponad 3,5 mln kontraktami bieżącymi, jako prezes fundacji
spłaciłem ponad 2,5 mln zł zadłużenia szpitala milickiego, który dzięki temu jest jednym z
nielicznych szpitali na Dolnym Śląsku, który kończy rok na plusie i naprawdę jest tam wielu
pacjentów którzy też przyjeżdżają z naszego terenu tam właśnie się leczyć, dodatkowo
doprowadziłem i rozliczyłem prawidłowo wszelkie dotacje związane z realizacją inwestycji
nad milickim zalewem za ponad 2mln zł i się tym szczycę. Dlatego proszę nie
rozpowszechniać tego typu informacji.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dysponuję sprawozdaniem finansowym przez Pana
podpisanym, które mówi coś zupełnie innego.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zarządził przerwę
Przerwa trwała 11.45-11.50
Po przerwie na salę obrad nie powrócili radny Maciej Kiałka, radny Józef Kaczmarek,
chwilowo nieobecna radna Barbara Żeliźniak
Ad. 6
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
Na salę obrad powróciła radna Barbara Żeliźniak
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapytał o dochody majątkowe ze sprzedaży
mienia kwota 1.822.000zł, w działkach pod zabudowę działka Jakubikowice 36/1 za
360.000zł.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica odpowiedziała; To jest od lat przepisywana z
budżetu do budżetu działka pod stację trafo.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
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
9 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad. 7
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2017 ROK.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odniósł się do rozdziału 70005 Gospodarka
gruntami i nieruchomościami- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 43.140,00zł na
remont dachu wraz z ociepleniem w lokalu gminnym w Smogorzewie Wielkim nr 54 oraz
remont czterech kominów w lokalach gminnych Białawach Wielkich powiedział; Moja
wątpliwość wynika i pytanie jest takie, skoro te inwestycje są już ukończone, dlaczego w tym
momencie dopiero my jako radni dowiadujemy się o tym. Znowu jesteśmy stawiani przed
faktem dokonanym i dostajemy do zaakceptowania kwotę kolejną, konkretną ponad 43 tys. do
tego żeby to zatwierdzić, kiedy wcześniej nie byliśmy o tym informowani. Dlaczego nie
mogło być takiej sytuacji, że wcześniej dyskutujemy na ten temat, że jest taka potrzeba, taki
remont będzie wykonywany i dopiero potem są wykonywane prace bo z tego co wiem ten
remont właściwie się już zakończył, przynajmniej w Smogorzewie, nie wiem jak jest z tymi
kominami.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W sytuacji kiedy, w przypadku, ja to wyjaśniałam
już na komisjach, w przypadku Biaław to była bardzo szybka akcja żeby uniknąć katastrofy
budowlanej, wyprowadzania ludzi czyli Kozowa bis, bo tam kominy były zbudowane przez
jeszcze Agencję z dziurawki i lekko chudziakiem obrzucone i ciągle coś się z nimi działo no i
kontrola wykazała, że nie bez powodu jakby na strychu (…) musieliśmy wygasić ludziom
piece i zrobić bardzo szybką akcję i jakby pierwsze środki zabezpieczyć żeby w ogóle ta
robota ruszyła. Ten sam wykonawca, który robił dach jak sito w Smogorzowie i (…) jeden
komin, to są bieżące rzeczy, to są bieżące naprawy, jeśli Państwo sobie życzycie konsultacji
w każdym bieżącym wydatku to jakby spowalniamy się we wszystkich naszych działaniach.
Sesja nadzwyczajna w sprawie tej że kominy zaraz się rozsypią i będzie pożar albo ludzie się
zaczadzą.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, chodzi mi o to, że pamiętam jakim
problemem było dla Pani przeznaczenie 56.000zł na drogę w Dąbiu a tu mamy kwotę
43.140zł , którą Pani wydała.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale nie było dla mnie problemem przeznaczenie tej
kwoty, było dla mnie problemem strona formalna tego przedsięwzięcia.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pamiętam Pani tłumaczenia na poprzednich
sesjach a tu mamy kwotę 43.140zł, którą od tak bez mrugnięcia okiem Pani wydaje i w tym
momencie prosi nas Pani o zaakceptowanie tego faktu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale nie na balety wydaję, tylko na remont naszego
mienia, którego stan był po prostu groźny.
Radna Joanna Skoczylas; Czy ktoś mógłby mi przybliżyć o jaki budynek chodzi w
Białawach?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; O ten przejęty od Agencji, on był po remoncie
dachu i kominów przejęty, myśmy robili tylko mieszkania, tzw. Czaplinek, PGR naprzeciwko
Czaplic.
Radna Joanna Skoczylas; Pamiętam, bo robiłam zdjęcia tego budynku, pokazując radnym,
żebyśmy wiedzieli co, czyli to jednak o ten budynek. Czy wtedy decydując się na remont
mieliśmy 100% zwrotu od Agencji czy wtedy nie widzieliśmy, że kominy są w złym stanie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie nie widzieliśmy bo były nowiutkie. Dopiero w
trakcie eksploatacji okazało się, że są wadliwie wykonane.
Radna Joanna Skoczylas; Ale to było dwa lata temu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; No i były wtedy nowiutkie i myśmy przejęli po
remoncie dachu to zresztą bez remontu dachu byłoby strach to przejmować, dach jest
wyremontowany i kominy były, cztery potężne takie poniemieckie kominy były
wyremontowane, otynkowane, myśmy dali środki według naszych kosztorysów na zrobienie
mieszkań w całości wraz z czwartym mieszkaniem który był pustostanem i korytarzem,
wyremontowaliśmy ten budynek i w trakcie eksploatacji zaczęły pojawiać się problemy z
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tymi kominami. Ma znaczenie fakt, że mieszkańcy tak jak wielu innych mieszkańców palą
byle czym i to jeszcze podkręciło tę sprawę. Bo myśmy czyścili te kominy, przeglądali byli
pouczani mieszkańcy czym nie wolno palić bo będzie nieszczęście, myśleliśmy naiwnie, że to
tylko kwestia tego czym palą jest tutaj problematyczna ale okazało się że same kominy były
źle wykonane.
Radna Joanna Skoczylas; Czy w tym momencie remont, który został wykonany mamy
pewność, że został wykonany dobrze w 100% czy znowu za dwa lata okaże się ze jest coś
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak został wykonany na nasze zlecenie i pod
naszym nadzorem.
Radna Joanna Skoczylas; Czy nie ma takiego niebezpieczeństwa, że za dwa lata znowu okaże
się że musimy remontować?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie, nie ma takiego niebezpieczeństwa, został
dobrze wykonany pod naszym nadzorem. Nie było to tak puszczone na żywioł jak kilka lat
temu przez Agencję.
Radny Stanisław Tolisz; Czy jeżeli chodzi o te kominy to jest coś takiego jak rękojmia albo
gwarancja? To było niedawno wykonane.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Czas jakby tego minął, poza tym wina rozkłada się
między użytkowników a wykonawcę. Wykonawca nie był nasz tak jak podkreślam, tak że no
te kominy też by padły gdyby było prawidłowo w nich palone tyle że później.
Radny Stanisław Tolisz; Jak długo trwa rękojmi?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja w tej chwili z głowy Panu nie odpowiem.
Radny Stanisław Tolisz; A jeżeli chodzi o dach w Smogorzewie Wielkim ja rozumiem, że to
zostało zrobione, już wykonane jest?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie wiem czy jest skończone, czy odbiór już był
czy nie było, nie zajmuję się każdym drobiazgiem do końca ale na odbiorze nie byłam.
Radny Stanisław Tolisz; Może to jest drobiazg 43 tyś ale coś tu jest
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Na pewno nie płaciliśmy.
Radny Stanisław Tolisz; nie po drodze jest zrobione myślę bo, chyba pierw powinna zapaść
decyzja, że mamy to robić a nie dopiero, że mamy to zapłacić.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ta kwota mówi o obydwu remontach.
Radny Stanisław Tolisz; Jaka jest różnica między kominami a dachem?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Te dwa zadania łącznie kosztują te kwotę,
musiałabym wziąć ze zleceń, na pewno nie płaciliśmy to znaczy że jeszcze odbioru nie było.
Tam konserwator nie pozwolił na blachę, więc poszliśmy na dachówkę ale oczywiście nie
karpiówkę byłoby to śmieszne gdyby kłaść karpiówkę na taki zwyczajny bardzo budynek,
udało się wcelować w taką dachówkę która jest tania po prostu.
Radny Stanisław Tolisz; Pomijając ten śmiech czy to śmieszne czy nie śmieszne, jak się pierw
wykonuje takie prace, czy to się pierw wykonuje a dopiero później się daje dla Rady pod
rozwagę czy pod głosowanie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeżeli nie możemy ruszyć środków które mamy na
bieżące remonty mieszkań ponieważ czekamy na dofinansowanie a pewne prace muszą być
wykonane.
Radny Stanisław Tolisz; Kiedy ten remont zaczął się ?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Mogę Panu przygotować to, to jest jedna z wielu
bieżących rzeczy którą musieliśmy zrobić.
Radny Stanisław Tolisz; Moja taka jest propozycja Panie Przewodniczący żebyśmy to
odłożyli to na następną sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To znaczy ten punkt wykreślili z tego projektu?
Radny Stanisław Tolisz; Ten punkt, tak.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To akurat nie jest takie proste, proszę Państwa to
jest nasze mienie
Radny Stanisław Tolisz; Jest proste, jak Pani nie było proste to zrobienie samemu to to jest
proste odrzucenie w tej chwili
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To jest nasze mienie którego zrobienie tego dachu
powoduje, że pojawiają się tam dwa strychy do adaptacji, powiększa nam się wartość naszego
mienia o wiele więcej, bardziej niż wydatek który jest poczyniony. Nad dwoma
mieszkaniami, nad dwoma bo to jest połowa budynku.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt o tym nikt nie dyskutuje tylko
dyskutujemy o kolejności rzeczy a nie o celowości, jeżeli Pani mówi, że to jest celowe itd.
dlaczego wcześniej nas Pani nie przekonywała o tym, że to jest celowe i powinniśmy podjąć
taką decyzję?
Radny Stanisław Tolisz; Sesję mamy co dwa tygodnie prawie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja przypominam Pani, że tutaj radni wspólnie
powinni razem z Wójtem ustalać tą politykę rozwojową gminy a nie znowu jesteśmy
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie rozmawiamy o inwestycji która ma znaczenie
dla losów gminy, tylko o zwykłych naprawach bieżących.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; O inwestycjach które mają znaczenie dla losów
gminy ciężko rozmawiać, ponieważ większość inwestycji które Pani proponowała
przekładamy na kolejny rok.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Z powodów przedłużających się (..)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Oczywiście powód zawsze się znajdzie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Przepraszam bardzo, Pani Karolino dlaczego
przekładamy w czasie najważniejsze
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt to ja prowadzę tą sesję, ja udzielam
głosu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; ze względu na przedłużające się ogłoszenia
konkursów czy rozstrzygnięcia tych konkursów na środki zewnętrzne, proszę nie insynuować
że to jest czyjakolwiek niekompetencja bo to nie jest kwestia niekompetencji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Padł wniosek radnego Tolisza o to, żeby
wykreślić punkt w wyniku wprowadzonych zmian wydatki zmniejszyły się o kwotę 454 tyś i
żeby wykreślić ten punkt rozdział 7005.
Radny Stanisław Tolisz; Chciałbym wiedzieć, nie było mnie na komisjach, chciałbym mieć
świadomość jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne zwiększenie wydatków o 100.000 z
czym to jest związane?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To jest związane z dokumentami, które
natychmiast dzień po tym jak je otrzymałam rozesłałam do wszystkich Państwa,
poinformowałam o tym Pana Przewodniczącego, tak jak tłumaczyłam na komisjach
ministerstwo zmieniło warunki gry w trakcie gry i swoje 100.000 które miało dołożyć,
przeznaczyło w całej Polsce nie na OSP będące w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym,
na jednostki OSP, które nie są w takim systemie. W związku z tym, że trwają rozmowy, są
poskładane wnioski o środki od różnych fundatorów, tak to nazwę, ale musimy mieć
zabezpieczenie albo zrezygnować ze starania się o ten wóz. Więc ja żywię głęboką nadzieję,
że my tych środków nie będziemy musieli użyć, że znajdziemy je gdzie indziej, niemniej
zabezpieczenie tych środków w momencie kiedy ministerstwo się wycofało w formie
uchwały musimy mieć żeby pozostać w tej grze. W tej grze odpadło cztery czy pięć gmin a
pozostałych bodaj piętnaście nadal jest. Tym samym zmniejszyła się ilość gmin, które się
wycofały, tym samym zwiększają się środki od wszystkich instytucji publicznych, które się
dokładają. Ale zanim to stanie się faktem, oczekują od nas w formie uchwały zabezpieczenia
tych dodatkowych środków. Poza tym WFOŚ stawia za warunek, że 40% gmina wtedy on
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dołoży, więc jak my mówimy że tak gmina 40% to WFOŚ nam dokłada ale w tym momencie
nie oznacza to że to oznacza naszą gotowość a nie nasz wydatek. Więc żeby dostać z WFOŚ
też musimy te kwotę (…) tak jak wyjaśniałyśmy obie na komisjach.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Skarbnik, w związku z wnioskiem radnego
Tolisza o wykreślenie tego punktu zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 43 tyś, jakieś
jeszcze korekty w tym muszą być wprowadzone?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Wykreślić to trzeba przywrócić to było akurat wzięte na te
pieniądze były z tej inwestycji oświetlenie drogowe to 80 tyś co zdejmowane było i z tego
było.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli z powrotem tam dołożyć do tamtego. To
bardzo Panią proszę, żeby Pani, mamy jeszcze sporo uchwał do omówienia żebyśmy przyjęli
tą uchwałę w dniu dzisiejszym.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Państwa reakcja to jest taka bo nas Pani nie
zapytała o taki wydatek? Czy też uważacie za bezzasadne ratowanie mienia gminnego który
się sypie i które trzeba ratować że tak powiem natychmiast, bo gdyby Nadzór się tam
pojawiła to mielibyśmy z tym spory kłopot bo trzeba byłoby tych ludzi na jakiś czas gdzieś
zabrać. Ja już po nauczce z Kozowem po prostu dmucham na zimne. Jest zawarta umowa z
wykonawcą, prace są na ukończeniu, czeka nas tylko odbiór prawdopodobnie no i co mamy
(…)
Radna Joanna Skoczylas; Mogę wiedzieć od kiedy zaczął się ten remont?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Krótko trwał bo to jest wykonawca, w ciągu tego
miesiąca wszystko się wydarzyło bo to jest wykonawca z którym dużo współpracujemy, dużo
właśnie takich niedużych rzeczy dla nas robi i jest bardzo konkurencyjny cenowo.
Radna Joanna Skoczylas; W ciągu miesiąca czyli mogliśmy podjąć temat na wcześniejszej
sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Na przykład w kwietniu, tak?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; No nie mogliśmy w kwietniu podjąć tego tematu,
bo tego tematu w kwietniu nie było, nie wiem kiedy była kontrola tych kominów, a w maju
była sesja nadzwyczajna, która dotyczyła czegoś zupełnie innego i nie wnosiliśmy żadnych
uchwał.
Radna Joanna Skoczylas; Ale projekt uchwały zawsze można złożyć.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt w związku z tym wydaje mi się, że
tak będzie najlepiej gdy przygotuje Pani rzeczywiście wszystkie dokumenty dotyczące tego
kiedy się Pani dowiedziała o tym kiedy remont miał być, był wymagany, kiedy mieliście te
informacje i wtedy wrócimy do tego tematu a w dniu dzisiejszym jest taki projekt propozycja
radnego Tolisza wydaje mi się, że jak najbardziej zasadna.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To może zadzwonię do Pana Nemeczka żeby się
wypowiedział jak on (...)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, może Pani dzwonić do kogo Pani
chce naprawdę. Panią Skarbnik proszę żeby Pani przygotowała nam zaktualizowaną wersję
tego projektu uchwały. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Radna Jolanta Rafałko nawiązała do Dziennego Domu „Senior+”, powiedziała; Na komisjach
rozmawialiśmy, że to będzie 15 osób, chciałabym wiedzieć jakie będzie kryterium nie wiem,
kto będzie mógł te 15 osób jakie osoby? (…) 1500 tam nam ktoś podał że jest takich osób
ponad 60 roku życia, to jakie będą kryteria wyboru tych osób, które będą mogły korzystać z
tego Senior +? Bo tam 15 osób a 1500 to jest różnica.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Kryteria te podawała Pani kierownik GOPS na
komisjach, one są zawarte zarówno w ustawie o GOPS jak i w warunkach konkursu, które to
warunki sformułował minister rodziny. W związku z tym to nie są jakieś tam nasze kryteria
tylko to są kryteria narzucone i w tej sprawie wypowiadała się na komisjach Pani kierownik.
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Radna Jolanta Rafałko; Czy te osoby będą dopłacać jeszcze do tego czy to będzie po prostu
darmowe?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica;To zależy które osoby i to też zależy od tych
kryteriów. Są osoby które nie będą dopłacać i są osoby które będą dopłacać, to jeśli chodzi o
te 8 godzin dla których dostajemy te środki. Od dochodu, to wszystko ustawa o pomocy
społecznej reguluje.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dziękuję bardzo, w związku z tym proponuję
żebyśmy przeszli do omawiania kolejnej uchwały.
Radny Stanisław Tolisz; Ja jednak myślę, że przejdźmy przegłosujmy tą uchwałę bo nie
wiąże się to z żadnymi skutkami negatywnymi te pieniądze po prostu zostają a na następnej
sesji Pani nam na spokojnie przedstawi odnośnie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Czyli uchwałę budżetową głosować w pierwotnej
wersji a przedstawić na następnej sesji te dokumenty, czy zmieniać tą uchwałę bo to potrwa?
Podejmijcie Państwo decyzję.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wycofuje Pan tamten swój wniosek?
Radny Stanisław Tolisz; Gdyby to się wiązało ze skutkiem takim, że musimy zapłacić, wydać
po prostu ponadto co mamy zaplanowane to trzeba by było przygotować wszystkie
dokumenty odnośnie tej uchwały ale to się wiąże z tym, że te pieniądze po prostu zostają one
nie będą wydane, czyli automatycznie różne pieniądze przychodzą przecież do urzędu i nie
trzeba za każdym razem w przeciągu pół godziny gdzieś te pieniądze ulokowywać. Te
pieniądze zostają, te pieniądze nie zostaną wydane, dlatego proponuję żeby Pani Skarbnik
przygotowała nam na następną sesję uchwałę odnośnie zmiany, za każdym razem są zmiany
budżetu.
Chwilowo salę obrad opuścił radny Daniel Moczydłowski
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb;Rozumiem ale w tym momencie Pana pierwsza
propozycja była taka żeby wykreślić to z tego projektu.
Radny Stanisław Tolisz; Tak, tak czyli automatycznie te pieniądze nie będą wydane te 43
tys.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli one wróciłyby z powrotem na ten paragraf
dotyczący Tauronu, tak?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Oświetlenia drogowego.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Oświetlenia drogowego. Dobrze to w takim
razie rozumiem, że Pani Skarbnik potrzebuje chwilę czasu żeby te 43 tyś z powrotem to
przerzucić a
Radny Stanisław Tolisz; Na następną sesję porostu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Musimy żeby zgadzały się wszystkie wyliczenia
tutaj w tej uchwale, jedna zmiana pociąga za sobą drugie.
Radna Anna Górska; Panie Przewodniczący myśmy kiedyś sugestie takie dawali żeby te
uchwały były pojedyncze a nie wszystkie razem.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Chyba by tak się nie dało rzeczywiście mamy
tutaj kilkanaście propozycji zmian.
Mecenas Mateusz Chlebowski; To jest system naczyń powiązanych i jedna zmiana pociąga za
sobą kolejne zmiany.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To nie są duże zmiany więc Pani Skarbnik na
pewno z tym zdąży proponuję naprawdę w tym momencie odłożyć ten punkt i przejść do
kolejnego gdy Pani Skarbnik będzie gotowa wrócimy do podejmowania tej uchwały. Czy
możemy tak zrobić , wyrażają Państwo na to zgodę? Dajemy pani Skarbnik czas na
przygotowanie.
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Mecenas Mateusz Chlebowski; Jeżeli tutaj był wniosek o wykreślenie tego punktu uchwały to
trzeba by to najpierw przegłosować żeby
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; żeby formalnie przystąpić do pracy.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Tak.
Radny Stanisław Tolisz; Ten wniosek przegłosować
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem, w takim razie przystępujemy do
głosowania kto z Państwa jest za tym żeby wykreślić z propozycji uchwały punkt dotyczący
przeznaczenia ponad 43 tyś zł na wykonany już remont kominów w Białawach i dachu w
Smogorzewie proszę o podniesienie ręki?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
5 radnych, wstrzymało się od głosowania 4 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W takim razie bardzo proszę Panią Skarbnik o
przygotowanie tych propozycji. Zawieszamy w tym momencie podjęcie tego projektu
uchwały przechodzimy do kolejnej.
Ad. 8
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI (obręb Białawy Małe) .
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Na salę obrad powrócił radny Daniel Moczydłowski
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
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.
Ad. 9
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE
NIERUCHOMOŚCI (obręb Piskorzyna).
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Chwilowo salę obrad opuściła radna Anna Górska
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
9 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad. 10
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
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Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska zwróciła się o wykreślenie pkt.9 obręb Budków 1)
działki oznaczonej nr geodezyjnym 170 o powierzchni 0,59 ha, dla której Sąd Rejonowy w
Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą WR1L/00024493/7, ze
względu na to, że tam jest planowana nasza inwestycja gminna polegająca na
zagospodarowaniu terenu turystyka na szlaku Odry Budków Rajczyn na cele rekreacyjnowypoczynkowe w powiązaniu ze szlakami rowerowymi. Ta działka jest pod to
przedsięwzięcie przeznaczona i była przeznaczona i omyłkowo znalazła się w projekcie
uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie Mecenasie musimy to przegłosować tą
propozycję wykreślenia analogicznie.
Mecenas Mateusz Chlebowski; To była autopoprawka wnioskodawcy inaczej gdyby tutaj
ktoś z Państwa wnioskował.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odczytał projekt uchwały
Na salę obrad powróciła radna Anna Górska
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; tutaj Panią radna chciałbym poinformować, że
przed chwilą w uchwale nr 10 został wykreślony na wniosek wnioskodawcy pkt 9 działka w
obrębie Budków do sprzedaży ze względu na to, że ta działka jest planowana jako działka
pod inwestycję turystyczną.
Mecenas Mateusz Chlebowski zabrał głos; Jeżeli punkt 9 jest wykreślany to tutaj dla
porządku należałoby poczynając od obręb Buszkowice Małe zmienić punktacje zamiast 10,
9, zamiast 11, 10 itd.
Radna Anna Górska; Czy to jest działka na początku wsi czy na końcu?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Za boiskiem po lewej stronie z oczkiem wodnym.
Najbliżej położona wału Odry. Omyłkowo znalazła się na tej liście kiedy jest zgłoszona do
LGD do tego projektu turystycznego.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja mam pytanie dotyczące pierwszej działki
obręb Kleszczowice, czy w dokumentach planistycznych które są dostępne w urzędzie gminy
przypadkiem przez te tereny nie przechodziła kiedyś w przyszłości nie była planowana
obwodnica Wińska?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie. Przez te nie. Jest planowana tak jak biegnie
droga Kleszczowice do Ogrodowej biegnie droga polna w słabym stanie to tam jest
planowana ale to nie jest obwodnica w rozumieniu obwodnicy Wrocławia, tylko właśnie tą
drogą planowana jest szosa która w pewnym sensie pełni funkcje obwodnicy, ale jest to takiej
normalnej wiejskiej szerokości droga w miejscu tej polnej i ona kiedyś powstanie i w
momencie kiedy tam się uda zainwestować
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli ta droga będzie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ta droga która jest to będzie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ta droga będzie zamykać jakby, bo rozumiem
że te działki dochodzą akurat do tej drogi czy trochę wcześniej się kończą?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Trochę wcześniej się kończą, tam jeszcze jest,
zaraz, dochodzą do tej drogi tak, tylko to nie będzie jakaś tam nie wiem 10m droga tylko
mniej więcej takiej szerokości jak jest (…) tak wynika z planu przestrzennego. Taka zwykła
wiejska ale asfaltowa.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli właściwie na jeden samochód?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica;No nie na jeden samochód nie robimy dróg chyba
że mają być jednokierunkowe, no na dwa samochody to jest (…)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Po prostu na bardzo wąską drogę tak?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To znaczy na taką jakie mamy w gminie Wińsko
drogi, tak że tak jak ona biegnie tak ona będzie biegła jeśli będzie miała metr czy pół metra w
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którąś stronę pójść zgodnie z planem to pójdzie, tak jak jest zapisane w planie przestrzennym
tak będzie.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Szerokość drogi musi być zgodna z ustawą o drogach
publicznych więc jeżeli by tak nie było, nie można by, tak w planie by nie zostało ujęte.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wcześniej jest też taka droga w planie
przestrzennym zaraz przy, od starej szkoły w dół ale natychmiast w prawo i tam ona się miała
wbijać jest na papierze w ulicę Ogrodową w to podwórko takie ślepe, przez takie działeczki,
w związku z tym, że ona nie jest potrzebna nikt tej drogi nie realizował ona sobie na mapie
jest a ludzie mają ogródki i jakby nie ma potrzeby jej budowania, niczemu nie służy
przynajmniej dopóki tak komunikacyjnie Wińsko wygląda jak wygląda. Tak że tam są takie
dwie dróżki zaplanowane.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; czyli w takim razie to są tak jak to Pani określiła
dróżki czyli w żaden sposób one nie odciążą ruchu tego który odbywa się przez rynek w tym
momencie ruchu samochodów ciężarowych.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie jesteśmy w tej kadencji autorami tego planu
więc tak jak została zaplanowana tak będzie kiedyś realizowana
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie z wniesionymi autopoprawkami
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.
Ad. 11
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA REZYGNACJI RADNEGO Z
FUNKCJI WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Widzę że samej zainteresowanej również dzisiaj
nie ma, chciałem tylko Państwu przypomnieć że do dzisiaj nie doczekaliśmy się jako radni
żadnych wyjaśnień ze strony Pani Wiceprzewodniczącej jak potoczyły się losy czy jaką treść
miał sporządzony prze nią raport, protokół wysłany do Pana Wojewody.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
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
7 radnych , wstrzymało się od głosowania 3 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do projektu uchwały w sprawie zmiany
budżetu gminy Wińsko na 2017 rok.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Będę mówić w których punktach jakie zmiany. W uchwale
budżetowej wydatki bieżące będą wynosiły 28.723.865,34zł, wydatki majątkowe
7.764.476,74zł. Następnie w załączniku nr 2 nie będzie rozdziału 70005 paragraf 4270,
natomiast w rozdziale 90015 paragraf 6050 będzie zmniejszenie na minus 36.560zł i
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pozostało będzie 43.440zł. Następnie załącznik inwestycyjny z nr 24 wprowadzę z powrotem
zadanie rozbudowa oświetlenia drogowego na kwotę 43.440zł. Numeracja kolejnych
inwestycji ulegnie zmianie. W uzasadnieniu 3 str rozdział 90015 zmniejszenie wydatków
majątkowych o kwotę 36.560zł i będzie trzeba wykreślić końcówkę inwestycja nie będzie
realizowana no bo zostają pieniądze na tej inwestycji. Jeszcze uzasadnienie 700, wydatki
zmniejszyły się, pkt 3 cały będzie trzeba wykreślić.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok z przegłosowaną propozycją
radnego Tolisza
W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
9 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Cieszę się bardzo że ta uchwała została przyjęta
tutaj wielkie gratulacje dla radnej Górskiej za jej wytrwałość i za wysiłek związany z tym, że
w końcu remont drogi w Dąbiu jest coraz bliżej te 56.000zł na reszcie zostało udzielone.
Podziękowania również dla Pana Starosty Powiatu Wołowskiego za to, że zgodził się na
remont
tego odcinka. Cieszę się również, że świetlica wiejska w Wyszęcicach oraz w Głębowicach
również zgodnie z wolą radnych wyrażaną na poprzednich sesjach została przyjęta, to
pokazuje że radni wbrew temu co do tej pory tutaj słyszeliśmy mają jednak możliwość
wprowadzania swoich pomysłów w życie. Chciałem Państwu wyjaśnić, że na poprzedniej
sesji mieliśmy do czynienia z taką argumentacją, że radni w proponowanym projekcie
uchwały budżetowej nie mogą nic zmienić, nie mogą tak naprawdę występować z wnioskiem
dotyczącym zmian w budżecie. Byłem osobiście w Regionalnej Izbie Obrachunkowej gdzie
pokazywano mi orzeczenia i wręcz mówiono, że to jest nieprawda ponieważ w takim
wypadku Rada Gminy byłaby tylko jakimś listkiem figowym czy tak naprawdę nic nie
znaczącym organem, który ma przyklepywać tylko wszelkie pomysły organu jakim jest wójt,
burmistrz czy prezydent miasta jak się pokazuje. Cieszę się, że podjęliśmy na poprzedniej
sesji uchwałę w sprawie Dąbia i dziękuję Pani Wójt, że zdecydowała się Pani ją zgodnie z jej
treścią zrealizować i wprowadzić to do budżetu, który dzisiaj zmieniliśmy.
Ad. 12
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA OCENY ZASOBÓW POMOCY
SPOŁECZNEJ ZA ROK 2016 DLA GMINY WIŃSKO”
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Chwilowo salę obrad opuścił radny Stanisław Tolisz
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
9 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
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Ad. 13
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WIŃSKU ZA ROK 2016.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Radna Anna Górska; Wnioskuję Panie Przewodniczący, że jeżeli są omawiane projekty
uchwał tutaj w tym przypadku Zakładu Opieki Zdrowotnej, oceny zasobów pomocy
społecznej owszem na komisjach my o tym dyskutujemy ale są potem przemyślenia i
prosiłabym żeby kierownicy tych placówek byli obecni na sesjach. Taka była kiedyś praktyka
i to zdawało egzamin.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem, Pani Wójt bardzo prosimy o to żeby
rzeczywiście przy omawianiu tego typu projektów uchwał kierownicy jednostek gminnych
byli obecni na sesjach.
Radna Anna Górska; Poprzednio pytałam bo to jest głos od pacjentów przychodni
kardiologicznej która u nas jest, kardiolog przyjmuje i w dalszym ciągu podtrzymuję to żeby
znalazły się, tam są pieniądze, żeby przeznaczyć je na zakupienie drugiego kompletu
holterów (…) , jest to istotne, jest to potrzebne bo jeden komplet ośrodek jest w Wińsku i
Krzelowie pacjenci przyjeżdżają z Brzegu itd. to jest podstawowa rzecz, po tym diagnozuje
lekarz pewne po prostu choroby czy jakieś tam znamiona, dlatego też jeszcze raz to
podkreślam i szkoda że nie ma Pani Dyrektor wtedy by ewentualnie się do tego odniosła i
proszę żeby się odniosła bo ja to mam nawet z rozmowy z niektórymi sołtysami. To jest
zdrowie ludzkie, na to musi być. Wczesne zapobieganie pewnym kardiologicznym
konsekwencjom.
Na salę obrad powrócił radny Stanisław Tolisz
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Czekamy na rozstrzygnięcia, które się znowu
przesunęły, wiem że bardzo na bogato został zrobiony wniosek przez Panią Dyrektor i dopóki
jest szansa, że dostaniemy w prezencie bardzo dużo dobrego sprzętu, to trzeba wytrzymać i
nie wydawać własnych środków, także miałam nadzieję że na dzisiaj będę miała tę
wiadomość dla Państwa no ale rozstrzygnięcie się przedłuża co jest od nas kompletnie
niezależne
Radna Anna Górska;Czy to jest prawda, że gabinet kardiologiczny z Krzelowa będzie
przeniesiony do Wińska?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie, to nie jest prawda kontrakt mówi to co mówi i
gabinet kardiologiczny znajduje się i do końca tego kontraktu musi się znajdować w
Krzelowie, tak jak wszystkie inne informacje które Pani Dyrektor prostowała, informowała
było spotkanie Rady Społecznej bardzo pozytywnie zaopiniowane sprawozdanie Pani
Dyrektor tak że to nie jest prawda, to jest plotka i proszę powielać dementi tej plotki a nie
plotkę.
Radna Anna Górska; Chciałam podziękować, że ten monit który miałam o podwyżkach dla
pielęgniarek i tak dalej zostało to teraz zrobione, szkoda że teraz no ale.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak było planowane.
Radna Anna Górska; Referendum nie było planowane, ale mówiono mi że nie ma pieniędzy
są oby to było częściej nie tylko pod presją według mnie pewnych rzeczy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tu są przedstawiciele Rady Społecznej SPZOZ jest
radny Moczydłowski, jest radna Żeliźniak chyba nie obecna ostatnim nie pamiętam na
ostatniej Radzie Społecznej ale radny Moczydłowski był obecny więc radny Kisielewicz
także doskonale wiedzą kiedy co było planowane w jaki sposób tak, że nie ma to żadnego
związku.
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STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
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.
Ad. 14
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO(obręb Krzelów)
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
10 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad. 15
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO (obręb Wińsko)
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska
zgodnie.

poprosiła o wykreślenie w uzasadnieniu słowa

Radna Anna Górska odniosła się do protokołu Komisji Rewizyjnej powiedziała; Prosiłabym
Panie Przewodniczący w kontekście przeczytanego protokołu z przeprowadzonej kontroli w
Zakładzie Gospodarki Komunalnej i tej naszej cząstkowej dyskusji proszę o to żeby, brakuje
mi tu Pani Kierownik Gospodarki Komunalnej odpowiedź na pewne pytania, bo jestem
zmartwiona tym, że jeżeli te zlecenia nie będą wpływać do Zakładu Gospodarki Komunalnej,
Panie Przewodniczący to pod znakiem zapytania stanie i przyjdzie Pani Kierownik do nas z
wnioskiem o dofinansowanie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przekazał że wrócimy do tego punktu w
interpelacjach.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
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.
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Ad. 16.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE
NIERUCHOMOSCI
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska poprosiła o poprawkę obręb Małowice.
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.
Ad.17.
INTEREPELACJE, ZAPYTANIA, WOLNE WNIOSKI
Radna Joanna Skoczylas; Chciałabym zapytać bo w ostatnich dniach zakończyła się
rekrutacja do naszych żłobków, jakie mamy wyniki, wszystko w porządku, są chętni?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica przekazała, że pierwszy etap rekrutacji mamy
więcej niż połowę niezbędnych a połowę wszystkich miejsc czyli siedemnaścioro dzieci tym
samym otwiera się drugi etap. Nabór jest ciągły, w każdym momencie roku jak istnieje żłobek
można dziecko do żłobka zapisać jeśli są wolne miejsca.
Radna Joanna Skoczylas; Ogólnie obydwa żłobki mają miejsc, ile mogą przyjąć dzieci?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Trzydzieścioro na tym etapie.
Radna Joanna Skoczylas; Na zebraniu w Orzeszkowie mówiła Pani, że w Iwnie też zapisano
dzieci ze Ścinawy?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak.
Radna Joanna Skoczylas; Dużo jest tych dzieci ze Ścinawy?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie potrafię odpowiedzieć, to są szczegóły, tym się
zajmuje pracownik merytoryczny ale zawsze dzieci z innej gminy w momencie kiedy byłoby
ciasno są na liście rezerwowej w momencie kiedy miejsca są, są na normalnej liście.
Radna Jolanta Rafałko; Tam są dzieci od trzeciego miesiąca do trzech lat, tak? A tu?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Od urodzenia do trzech lat tak naprawdę ale nikt
nie daje od urodzenia.
Radna Jolanta Rafałko; A tutaj w Wińsku od roku, tak?
Zastępca głównego księgowego Karolina Katan; Tak.
Radna Joanna Skoczylas; Dotacja którą dostaliśmy ona jest na wykonanie tych żłobków czyli
na remont i na utrzymanie, mówiła Pani do kiedy?
Zastępca głównego księgowego Karolina Katan; Od września do grudnia.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W roku budżetowym a w nowym roku są nowe
nabory.
Zastępca głównego księgowego Karolina Katan; W grudniu na malucha jest od stycznia
znowu na kolejny rok.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Im mniej na inwestycje będziemy potrzebować tym
więcej będziemy dostawać na prowadzenie. Na razie najwięcej na inwestycje bo trzeba je
fizycznie utworzyć.
Radna Barbara Żeliźniak; Iwno 17 miejsc było zaplanowanych i ile na te 17 miejsc w Iwnie
osób jest zapisanych?
Zastępca głównego księgowego Karolina Katan; 9.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi radnej
Górskiej; Czyli jest prośba żeby na kolejną sesję jednym z tematów była sytuacja Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Radna Anna Górska; Tak w kontekście zleceń, finansów.
Radna Joanna Skoczylas; Prośba moja o ten spis rzeczy zleconych dla Zakładu do tej pory.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mam pytanie dotyczące Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej, jeżeli mi dobrze wiadomo to w listopadzie 2015 roku taki plan Gospodarki
Niskoemisyjnej został opracowany i przyjęty i tam jest taki zapis, że do 31 marca każdego
roku Wójt składa sprawozdanie z realizacji tego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej radnym,
do tej pory nie dostaliśmy takiego sprawozdania Pani Wójt, to jest pierwsze pytanie kiedy
takie sprawozdanie zostanie nam przedstawione ponieważ mamy już 26 maja? Jest tam zapis
dotyczący tej inwestycji o której kilkakrotnie już dzisiaj omawialiśmy i Pani odmawia za
każdym razem odpowiedzi na te pytania ale tam jest taki zapis dotyczący bioelektrowni
Wińsko, że za inwestycje odpowiedzialna jest Gmina Wińsko i że finansowana będzie z
własnych środków, w tym różne środki unijne oraz kredyty. Jakby to można było teraz z
korelować z rzeczywistością wiem że to był plan z 2015 roku, mamy 2017 z Pani zapowiedzi
wynika, że takich rzeczy, że to jest inwestycja jak najbardziej prywatna a nie gminna. Ja
rzeczywiście kiedyś zgłaszałem taki pomysł, żeby gmina ewentualnie przy realizacji takiej
inwestycji nie rezygnowała z własności działki i wspólnie z inwestorem realizowała ten
projekt, działka ewentualnie była aportem tak żeby tej inwestycji, po prostu mieć cały czas
wpływ na to jeżeli zostanie zrealizowana jak ona będzie funkcjonować, to jest tabela nr 16 w
11 rozdziale Działania, zadania, jako zadanie drugie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja nie podejmuję się w tej chwili rozmowy na
temat tego programu bo musiałabym go sobie odświeżyć, przeczytać to jest duży dokument,
nie jestem przygotowana na taką rozmowę, a Pana pomysł żeby wnieść aportem działkę jest
pod paroma względami mało poważny. Po pierwsze wartość działki to jest poniżej 3%
wartości całej inwestycji czyli jako udziałowiec 3% do 97% nadal nic nie mamy do
powiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; A skąd Pani wie jaka jest wartość tej działki?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Od kontrolowania tych inwestycji jest kilka
poważnych instytucji kontrolnych państwowych a nie gmina to jest po pierwsze, po drugie
jeżeli zachowujemy własność działki to znaczy, że wyrzekamy się podatku, no proszę
Państwa jest to rozrzutność na którą nawet Bielany Wrocławskie by sobie nie pozwoliły a nie
dopiero strona wiejska gmina Wińsko. W związku z tym jeżeli Pan Przewodniczący będąc
radnym tej gminy proponuje rezygnację z dochodów ze sprzedaży działki i rezygnuje z
podatku ponieważ podatek ciąży na tym kto jest właścicielem gruntu no to gratuluję pomysłu.
To jest jakaś niewyobrażalna sytuacja.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dziękuję, przyjmuję Pani gratulacje, bardzo się
cieszę że Pani to popiera, w takim razie jeżeli by mogła Pani odnieść się na kolejną sesję do
tego sprawozdania, tego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej które powinno zostać nam
przedstawione oraz może poruszyła tutaj Pani dwa tematy dotyczące wyceny wartości tej
działki o które pytałem, również w sprawozdaniu komisji ochrony środowiska jest to pytanie
skąd wiedza ile ta działka ma kosztować a drugie pytanie Pani poruszyła skąd Pani wiadomo
jakie będą wpływy z podatku?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dopóki te pytania wynikają z dokumentu
sporządzonego przez nieznaną osobę a podpisanego przez członków Komisji Rolnictwa i
dopóki z tego dokumentu wynikają nie będę na te pytania odpowiadać.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bardzo proszę o potraktowanie tego jako
interpelację i zgodnie ze statutem Gminy Wińsko udzielenie mi odpowiedzi na piśmie.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Udzielę Panu odpowiedzi na piśmie, proszę mi
zadać pytanie na piśmie ale nie oparte o ten dokument Komisji Rolnictwa bo nie odpowiem.
Nie będę brała udziału w tej mistyfikacji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Cały czas bierze Pani udział w mistyfikacji i
zaciemnia Pani obraz całej sytuacji nie udzielając odpowiedzi. Nie byłoby w ogóle tej
dyskusji gdyby odpowiedziała Pani nam na te pytania.
Ad.18.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb - wobec wyczerpania porządku zamknął 42
sesję Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

