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Protokół nr 43/2017
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 28 czerwca 2017 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1010 i zakończono o godz. 1325
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności 12
radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecna radna Joanna Skoczylas, na obrady sesji spóźniła się radna Anna Górska, radna
Regina Grębosz.
Ad.1
OTWARCIE SESJI
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb.
Przewodniczący Rady Gminy powitał biorących udział w sesji radnych, sołtysów, Zastępcę
Głównego Księgowego – p. Karolinę Katan, Sekretarza Gminy – p. Anetę Niewiarowską,
Mecenasa - p. Mateusza Chlebowskiego, przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej - p.
Kamilę Tomaś.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli;
1. Przedstawiciel lokalnej prasy
2. Monika Myrdzio
- Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu
i Promocji
Na obrady sesji przybyła radna Anna Górska (1015)
Ad.2
PRZYJĘCIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:
 Otwarcie sesji.
 Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji.
 Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Wińsko.
 Informacje i komunikaty.
 Dyskusja sołtysów.
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wińsko za rok 2016.
 Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Wińsko absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2016 rok
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.
 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wińsko.
 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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 Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
 Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapytał czy są uwagi co do porządku obrad?
Radny Daniel Moczydłowski wniósł o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wińsko. Poprosił o naniesienie poprawki w
podstawie prawnej dopisanie przed Dz.U. t.j. i na końcu w nawiasie ze zm.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska poprosiła o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę w
sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Priorytetowego pn.
„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” - polegających na
zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne oraz
wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej na potrzeby
centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) - współfinansowanych ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w
Gminie Wińsko”.
Przewodniczący Rady Michał Gołąb zwracając się do Mecenasa zapytał o możliwość
zgłoszenia wniosku przez Panią Sekretarz, zauważył że zawsze zgłaszała Pani Wójt.
Mecenas Mateusz Chlebowski potwierdził.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie propozycję
zgłoszoną przez radnego Daniela Moczydłowskiego o wprowadzenie do porządku obrad
projektu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wińsko.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za wnioskiem głosowało 12 radnych
(jednogłośnie)
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu
Chwilowo salę obrad opuścił radny Lech Pawłowski
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie propozycję
zgłoszoną w imieniu Pani Wójt przez Panią Sekretarz o wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania
dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu
Priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”
- polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie
proekologiczne oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii
cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn:
„Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Wińsko”.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 11 radnych, za wnioskiem głosowało 11 radnych
(jednogłośnie)
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu
Przewodniczący Rady Michał Gołąb zaproponował by uchwały znalazły się w punkcie
przed interpelacjami, w kolejności w jakiej były przyjmowane.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z
poprawkami.
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało
11 radnych (jednogłośnie).
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu
Porządek obrad z poprawkami:
 Otwarcie sesji.
 Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji.
 Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Wińsko.
 Informacje i komunikaty.
 Dyskusja sołtysów.
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wińsko za rok 2016.
 Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Wińsko absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2016 rok
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.
 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wińsko.
 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wińsko.
 Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania
dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu
Priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa
dolnośląskiego” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie
stałym na ogrzewanie proekologiczne oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w
wytwarzaniu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody
użytkowej (c.w.u.) - współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego pn: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Wińsko”.
 Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
 Zakończenie sesji Rady Gminy.
Ad.3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLI i XLII SESJI.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że protokoły były do wglądu w
biurze rady gminy, były również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zostały
wysłane do radnych drogą elektroniczną.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z XLI.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 11
radnych (jednogłośnie)
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z XLII.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 11
radnych (jednogłośnie)
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu
Ad. 4
ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ RADNEGO WYBRANEGO W WYBORACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY WIŃSKO
Na salę obrad powrócił radny Lech Pawłowski
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Wińsku, Pani Kamila Tomaś wręczyła nowo
wybranej radnej zaświadczenie o wyborze na radnego.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odczytał rotę ślubowania „Wierny Konstytucji
i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
Radna Krystyna Tereszkiewicz potwierdziła złożenie ślubowania słowami: „Ślubuję. Tak mi
dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady złłożył gratulacje nowo wybranej radnej. Stwierdził, że ślubowanie
zostało złożone przez radną, która objęła mandat radnego Gminy Wińsko.
Radna Krystyna Tereszkiewicz wyraziła nadzieję na dobra współpracę.
Radnej złożono gratulacje i wręczono kwiaty.
Ad. 5
INFORMACJE I KOMUNIKATY
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło
się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, posiedzenie trwało prawie cztery
godziny od 12.00 do 16.00. Na spotkaniu tym obecni byli oprócz członków tej komisji
przedstawiciele firmy mającej budować w Wińsku bioelektrownię oraz eksperci zaproszeni
również przez radnych. Powiedział, że uważa iż te cztery godziny dyskusji w dalszym ciągu
wnoszą bardzo wiele do dyskusji na temat zasadności i potrzeby tej inwestycji na terenie
gminy Wińsko. Przekazał, że czekamy na komunikat w którym radni członkowie Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska ustosunkują się do tego o czym się wczoraj dowiedzieli.
Przewodniczący powiedział, że uważa iż jest to ważna informacja i wszyscy powinni o tym
wiedzieć, na ostatnich spotkaniach zadawał pytania w jaki sposób grupa PEP mająca
realizować tę inwestycję wywiązuje się z porozumienia, które zawarła z gminą Wińsko.
Przypomniał, że był tam zawarty zapis, że rokrocznie będą przeznaczać kwotę 20.000zł na
rzecz wskazanej organizacji czy na wskazany cel przez gminę Wińsko. Zadał pytanie Pani
Wójt w maju czy kwietniu, czy wywiązują się z tego porozumienia, do tej pory nie dostał od
Pani Wójt odpowiedzi. Przewodniczący poinformował, że w dniu wczorajszym
przedstawiciel bioelektrowni Pan Sławomir Zawadzki, pokazał Przewodniczącemu pismo,
które wysłał do Pani Wójt, w którym jest napisane, że grupa PEP w latach 2014, 2015 i 2016
nie przekazywała tej darowizny, ponieważ gmina Wińsko nie wskazała żadnego celu na który
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mogłoby być to przeznaczone, z kolei w tym roku wskazała cel na rzecz ochotniczej straży
pożarnej najprawdopodobniej ze Smogorzewa. Tego dokładnie Przewodniczący nie jest
pewien bo Pan Zawadzki też nie był pewien. Przewodniczący stwierdził, że jego zdaniem to
trochę niepoważne w sytuacji gdy firma zamierza gościć na naszym terenie przez około 40 lat
a nie chce już teraz na początku tej współpracy wywiązywać się z tego porozumienia i pisze,
że z powodu nie wskazania celu przez gminę Wińsko, przez trzy lata nie wpłacała żadnych
środków. Wskazał, że to dziwne, że żaden z urzędników gminy nie zwrócił na to uwagi,
60.000 jak wskazuje przedstawiciel bioelektrowni są nie do odzyskania, ponieważ ich
zdaniem nie mają takiej możliwości prawnej, żeby w tym momencie przekazać te środki.
Przewodniczący powiedział, to na pewno nie wzbudza naszego zaufania w dalszym ciągu co
do tego partnera.
Ad. 6
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Sołtys sołectwa Wyszęcice Barbara Żeliźniak przekazała, że 2 września planowane są
dożynki gminne w miejscowości Wyszęcice. Napisano program w ramach konkursu by
otrzymać środki na działanie związane z kultywowaniem tradycji w gminie Wińsko. Z
projektu otrzymano 9.100zł. Sołtys wskazała, że są to dożynki gminne, zapytała czy gmina
pomoże na przykład w przygotowaniu terenu? Wskazała na pracowników interwencyjnych i
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, by nie było to tylko działaniem wioski.
Zauważyła, że dożynki są imprezą gminną. Pytanie skierowała do Pani Wójt.
Na obrady sesji przybyła radna Regina Grębosz 1030
Ad. 7
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
WIŃSKO ZA ROK 2016.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Zastępca Głównego Księgowego p. Karolina
Katan.
Następnie Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan odniosła się do stwierdzeń
zawartych w Opinii Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia sprawozdania finansowego,
sprawozdania Wójta Gminy Wińsko z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z opinią
regionalnej izby obrachunkowej, informacji o stanie mienia.
W pierwszej kolejności odniosła się do pkt 8 opinii „W budżecie na 2016 rok zaplanowano i
zaciągnięto pożyczkę w kwocie 210.000,00 zł. Radni gminni pozwolili na to, podejmując
stosowną uchwałę, nie wiedząc nic o tworzącej się w tym zakresie nadwyżce budżetowej.
Gdyby mieli taką wiedzę, nie podejmowaliby takiej decyzji”. Przekazała; Pożyczka w
wysokości 210.000,00 zł została zaciągnięta na zadanie "Wymiany części wodociągu 580 mb
w ul. Piłsudskiego w Wińsku". Wniosek na pożyczkę został złożony dnia 08.06.2016r. i na
ten moment nie posiadaliśmy wiedzy jakie gmina będzie miała wolne środki na koniec roku, a
prac nie można było wykonywać nie mając zabezpieczonego finansowania, dlatego przez
rozpoczęciem robót musiała być podpisana umowa na pożyczkę. Pożyczka została zaciągnięta
na okres 4 lat, jest spłacana w kwocie 52.500,00 zł rocznie od 2017 do 2020 roku.
Oprocentowanie pożyczki wynosi 2,75% rocznie. W sumie odsetki za cały okres
kredytowania wyniosą 13.527,73 zł. Ponadto jest to rodzaj pożyczki preferencyjnej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który gwarantuje
środki gminom o możliwie najniższym oprocentowaniu. WFOŚ zgodnie ze swoim statutem
wspiera gminy w kwestiach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Fundusz na te pożyczki
jest tworzony specjalnie w celu pomagania gminom, nie jest w związku z tym nawet
nazywany kredytem. Otrzymanie 100% pożyczki a nie części jest wyróżnieniem dla gminy.
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Następnie odniosła się do pkt 12 opinii „Relacja zawarta w art. 243 ustawy o finansach
publicznych tj. dochody bieżące 31.049.071,08zł powiększone o dochody ze sprzedaży
majątku 361.242,29zł oraz pomniejszone o wydatki bieżące 28.431.017,96zł do dochodów
budżetu ogółem 31.626.726,51 zł wyniosła 9,42% przy planowanej 6,05%. W trakcie
posiedzeń komisji, radnym nie został wytłumaczony powód zaniżonej wartości planowanych
dochodów w podatku od nieruchomości o 269 000zł i w podatku rolnym o 120 000zł.”
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan wyjaśniła; Podatek rolny- na dzień
planowania budżetu plan podatku rolnego został ustalony według ustawowej stawki podatku i
pomniejszony 3,85% , ponieważ nigdy nie zakłada się 100% wpływów z podatków. W ciągu
roku po przeprowadzeniu analizy wpłat i zmian w przypisach, plan został skorygowany i
według przypisu na koniec 2016 roku plan był mniejszy od wymiaru podatku o 6.439,83 zł.
Wymieniona w uchwale komisji rewizyjnej kwota 120.000,00zł nigdzie nie występuje. Z
przyjętego planu w uchwale budżetowej wynika kwota 58.252,72 zł. Odnośnie podatku od
nieruchomości - na dzień planowania budżetu stawki podatku od nieruchomości nie były
uchwalone, wiec plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych został przyjęty na
podstawie planu na koniec 2015 roku w wysokości 969.000,00 zł, skorygowanego o skutki
zmiany planowanych stawek w stosunku do stawek maksymalnych o 81.000,00 zł oraz
powiększony o spłatę ewentualnych zaległości w wysokości 10.000,00 zł. W ciągu roku, po
przeprowadzeniu analizy wpłat i zmian w przypisie, plan został skorygowany i wg przypisu
na koniec 2016 roku plan był mniejszy od wymiaru podatku o 85.230,00 zł to jest o 4,91%.
Odnosząc się do pkt 16 opinii „Gmina na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadała zaległości
podatkowe oraz cywilnoprawne od osób fizycznych i osób prawnych w kwocie 1.079.438,32zł
co stanowi 3,41% zrealizowanych dochodów. Kwota zaległości z tytułu podatków i innych
dochodów cywilnoprawnych wzrosła w 2016 o 46 241,45zł. Dla porównania w roku 2014 zaległości zmalały o 217 306,88zł”. Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan
przekazała; Zmniejszenie zaległości w 2014 roku. Zgodnie z wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013r. Syg.Akt SK 40/12 zaległości zabezpieczone
hipoteką w latach 1998-2002 uległy przedawnieniu, dlatego należało zrobić odpis tych
zaległości na łączną kwotę 172.110,69 zł. Stąd też a nie ze spłaty zaległości wynika pierwszy
powód zmniejszenia zaległości. Ponadto w podatku rolnym zostało umorzonych podatków na
kwotę 9.578,22 zł oraz między innymi dokonano wpłaty kwoty 20.883,00 zł na poczet jednej
zaległości (jeden rolnik spłacił zadłużenie). W podatku od nieruchomości zostało umorzonych
podatków na kwotę 30.900,55 zł, oraz dokonano wpłaty kwoty 71.210,00 zł na poczet
zaległości Gminnej Spółdzielni SCH w Wińsku w związku ze sprzedażą przez dłużnika GS
sklepów w Stryjnie, Budkowie, Piskorzynie, Wińsku na Placu Wolności. W związku z
powyższym zaległości zmniejszyły się o kwotę 304.682,46 zł, natomiast inne zaległości
wzrosły np. za odpady komunalne o kwotę 70.499,61 zł.
Zwiększenie zaległości w 2016r.; została zmniejszona liczba umorzeń podatków o kwotę
21.776,80 zł. oraz posiadamy czterech dużych dłużników , których nazw nie mogę i nazwisk
wymienić są to kwoty 13.372,00 zł, 49.413,20 zł, 17.519,15 zł i osoba fizyczna która posiada
169.890,63 zł długu.
Dokładamy starań żeby spłacili zaległości, mamy dobrą współpracę z komornikami, sami
szukamy kupców, ale licytacje nie odbywają się. Ostatnie licytacje obywały się w lutym 2017
roku – nieruchomości GS – piekarnia Krzelów, Sklep ul. Mickiewicza – jeszcze nie
otrzymaliśmy z tego tytułu żadnych środków – w pierwszej kolejności regulowane są
zaległości związane ZUS.
Odnosząc się do pkt 17 opinii „W 2016 roku odnotowano znaczący wzrost wynagrodzeń
osobowych wraz z pochodnymi w stosunku do roku 2015 o 257 446,22zł przy zachowaniu w
urzędzie prawie takiej samej ilości etatów 2015r. - 38,75 etatów, 2016r. - 40 etatów. Radnym
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gminy nie udostępnia się od dwóch lat informacji o wydatkach związanych z obsługą prawną
w gminie. Zauważalny jest też znaczny wzrost wydatków na usługi:
2014 r. - 168 591,34 zł
2015 r. - 257 513,83 zł
2016 r. - 299 789,49 zł”. Zastępca Głównego Księgowego przekazała; Po przeprowadzonej
analizie wynagrodzeń w latach 2015 -2016, Skarbnik w 2014 roku zapłacił ZUS-y i podatki z
terminem płatności w styczniu 2015r. Natomiast ZUS-y i podatki za grudzień 2015 roku
zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności w styczniu 2016r. Następnie na koniec roku
2016 ZUS-y i podatki za grudzień zostały zapłacone w grudniu. Czyli w 2015 roku ZUS i
podatek był płacony jedenaście razy, natomiast w roku 2016 trzynaście razy co daje różnicę o
133.737,81 zł. W 2016 roku nagród jubileuszowych wypłacono o 2.993,80 zł więcej niż w
2015 roku. W 2016 roku odpraw emerytalnych wypłacono o 7.130,40 zł więcej niż w 2015
roku. W 2015 roku pracownicy przebywali łącznie na zwolnieniach chorobowych 441 dni,
wynagrodzenia wypłacone przez ZUS wyniosły 30.612,57zł. W 2016 roku pracownicy
przebywali łącznie na zwolnieniach chorobowych 339 dni, wynagrodzenia wypłacone przez
ZUS wyniosły 18.668,46 zł. W 2016 roku wypłacono o 11.944,11zł miej zasiłków.
Wynagrodzenie ZUS w większości przypadków wynosi 80% czyli w 2016 roku wypłacono o
14.930,14zł więcej wynagrodzeń przez Urząd Gminy. Z powyższego wynika, że różnica w
wynagrodzeniach między 2015 a 2016 r. wynosi 98.654,07 zł. Zaplanowany w budżecie
gminy wzrost wynagrodzeń o 3%. Średnio wynagrodzenie 2015 rok + ZUS za 2015 rok daje
kwotę 51.170, 05zł więc pozostała różnica zostaje 47.484,02zł i tutaj jest wzrost etatów w
2016 roku o 1,25.
Następnie głos zabrała Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska, która odniosła się do drugiej
części pkt 17 opinii, wydatków na usługi, przekazała; W stosunku do roku 2014 wzrosły o
131.198,14zł. Największe zwiększenie wydatków nastąpiło m.in. na: obsłudze informatycznej
o 42.435,00 zł, od 2015 roku obsługę prowadzi firma zewnętrzna – w urzędzie nie ma
zatrudnionego informatyka. Koszt zatrudniania informatyka wynosił ok. 60.000 rocznie.
Usługi pocztowe wzrost o 8.050,49 zł. Ogłoszenia prasowe wzrost o 3.715,50 zł. Opłaty za
licencje i programy 3.226,76 zł, jest to zakup dodatkowych programów do obsługi
centralizacji VAT. Przygotowywanie wniosku na Termomodernizację Urzędu Gminy
2.460,00 zł. Przygotowanie niezbędnych interpretacji VAT od składanych wniosków
1.537,50 zł. Usługi Deloitte 23.826,44zł, zgodnie z zawartą umową pomiędzy gminą a
Deloitte firma pobiera prowizje od odzyskanego VAT od wydatków bieżących, oraz od
składanych korekt za lata poprzednie w 2016 r. otrzymaliśmy 62.168,00 zł zwrotu podatku
VAT z Urzędu Skarbowego. Usługi prawnicze wraz z prowadzeniem spraw sądowych, tych
spraw sądowych w roku było około 14, zgodnie z umową obecny tu Mecenas nie pobiera
opłat za te dodatkowe sprawy.
Następnie Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska odniosła się do pkt 18 opinii „Wykonanie
dużej ilości remontów mieszkań, z których część z stoi pusta i niezamieszkała. Zastrzeżenia
komisji budzi remont i adaptacja remizy strażackiej na mieszkania w Budkowie, którego koszt
wyniósł 143 000zł. Mieszkanie to już od pół roku jest niezamieszkałe.” Odpowiedziała; Nie
ma takich mieszkań. Trzy mieszkania w Rudawie czekają na ostatnie rodziny repatriantów.
Była remiza w Budkowie, w której nie chciała zamieszkać żadna z rodzin, którym to
proponowano, została przekazana na GOSTiR, jest to element projektu „Turystyka w Dolinie
Odry”, który w tej chwili przygotowujemy ponieważ jest ogłoszony nabór w LGD i termin
składania wniosków o dofinansowanie na projekty jest do 3 lipca tego roku.
Byłe mieszkanie w remizie w Wińsku jest przekazane na biuro gminne OSP oraz siedzibę
ZHP.
Pkt 19 opinii „Wydatkowano 4 500zł za dokonanie oceny pracowników przez firmę z
zewnątrz. Wg ustawy o pracownikach samorządowych art.27: „Oceny na piśmie dokonuje
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bezpośredni przełożony pracownika samorządowego..” Członkowie komisji nie widzą
potrzeby, w urzędzie gdzie jest 40 etatów dokonywania oceny przez firmę zewnętrzną”
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska wyjaśniła; Ocena ta jeszcze raz powtarzam nie była
dokonywana przez Panią Doktor, ocenę dokonali w tym roku kierownicy, natomiast
kierowników oceniła Pani Wójt. Pani M... natomiast w ramach zawartej umowy dokonywała
następujących czynności, umowa dotyczyła przeprowadzenia reorganizacji w Urzędzie
Gminy Wińsko i w ramach reorganizacji Pani M... sporządziła następujące dokumenty i
analizowała następujące sprawy: analiza struktury zatrudnienia w urzędzie gminy Wińsko,
analiza zakresów obowiązków pracowników urzędu gminy Wińsko, przygotowanie
formularza opisów stanowisk ,doradztwo w zakresie wprowadzenia w urzędzie gminy opisów
stanowisk, analiza zadań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Wińsko w kontekście zadań
poszczególnych referatów urzędu gminy Wińsko. Państwo wiecie, że była opracowywana w
roku 2015 Lokalna Strategia Rozwoju jest to też dokument, który zawiera wytyczne dla
radnych i dla Wójta co do przyszłych działań i te zadania zostały przypisane poszczególnym
referatom w urzędzie, stąd też ci pracownicy i referaty odpowiadają za ich realizację.
Kontynuując wcześniejszy wątek; Przygotowanie dokumentu wskazującego poszczególnym
referatom urzędu gminy Wińsko zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Gminy Wińsko i
Strategii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przygotowanie formularza oceny
wykonania zadań kwartalnych, szkolenie dla pracowników i kierowników urzędu gminy w
zakresie przygotowania stawiania i realizacji zadań kwartalnych, doradztwo przy stawianiu
zadań kwartalnych pracownikom urzędu gminy Wińsko, doradztwo przy ocenie wykonania
zadań kwartalnych, przygotowanie i przeprowadzenie wśród pracowników ankiety dotyczącej
wprowadzenia systemu ocen pracowniczych, analiza funkcjonowania urzędu gminy Wińsko i
analiza potrzeb w zakresie zatrudnienia w kontekście realizacji zadań realizowanych przez
gminę Wińsko oraz projektowanego systemu ocen pracowniczych, przygotowanie arkusza
oceny pracowników i arkusza oceny kierowników gminy Wińsko, doradztwo w zakresie
wprowadzenia systemu oceny pracowników urzędu gminy Wińsko.
Oczywiście ocena wynika z ustawy o pracownikach samorządowych, taka ocena nigdy nie
była dokonywana stąd też w tym roku zostało to zrobione.
Odpowiadając na pkt 20 opinii „Po analizie wydatków dotyczących promocji gminy
stwierdzamy bezzasadne wydanie kwoty 1353,00zł na nakręcenie filmu o Głębowicach. Film
powstał w lipcu 2016 roku i do dnia dzisiejszego nigdzie nie został opublikowany. Bezzasadne
zostało również przeznaczenie kwoty 2583zł na dodatkowy dzień zdjęciowy, ekipy która
przygotowywała materiały do programu rewitalizacji. W opisie nie wyjaśniono dlaczego ten
dzień nie został uwzględniony w otrzymanych przez gminę funduszach na rewitalizację.
Członkowie komisji nie uzyskali również szczegółowych informacji o kwotach wydanych na
noclegi i catering dla gości m.in. z Korei” Sekretarz przekazała; Promocja Garnierówka
otrzymała filmik, nie mieliśmy świadomości że się nie promuje, jest już zamieszczony na
kanale you tube Wińska. Dodatkowa kwota na film rewitalizacyjny jak sama nazwa wskazuje
jest dodatkowa. Wynika między innymi ze zwiększonej liczby obiektów umieszczonych w
filmie i wykorzystania nowoczesnych technologii. Ekipa z Korei nie nocowała na koszt
gminy. Obiady w „Malinówce” są niedrogie, zresztą nie ma zbytniego wyboru. Dobrym
obyczajem jest zapraszanie gości na obiad w przypadku gminy Wińsko jest to przydrożny bar.
Wydatki dotyczyły zapewnienia posiłku dla gości przybyłych z Korei.
Odnosząc się do pkt 21 opinii „Zastrzeżenia komisji rewizyjnej budzi rosnący fakt zimowego
utrzymania dróg a w szczególności, sposobu, w jaki gmina kontroluje te wydatki.
2014r.- 4536zł
2015r.- 7905zł
2016r. - 33 955,20zł
Wątpliwości budzą również wysokie wydatki na remonty dróg:
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 naprawa drogi około 60m (wygładzenie, pokrycie klińcem) wysoki koszt 17 269,20zł
 naprawa dróg gminnych 117 248,00 (brak szczegółowych wyjaśnień, radni otrzymali
tylko spis dróg wyremontowanych)
 wykonanie miejsc postojowych (około 80) w Wińsku za 79 352,40zł”
Sekretarz odczytała wyjaśnienie; Kwoty, które zostały wydatkowane w poszczególnych
latach są zróżnicowane ze względu na warunki pogodowe panujące w latach 2014-2016.
Zaplanowanie oraz rzeczywiste wydatkowanie środków na zimowe utrzymanie dróg jest
bardzo trudne ze względu na nieprzewidywalność warunków pogodowych.
Zgodnie z zapisami umów zawartych w poszczególnych latach, tj. nr IZR. (…) z 2014 roku,
2015 roku oraz 2016 roku, stawki za świadczenie usługi w zakresie odśnieżania oraz
zwalczania śliskości na drogach gminnych mają odbywać się na podstawie faktycznie
wykonanej ilości godzin pracy sprzętu w trakcie 1 miesiąca według cen jednostkowych
wskazanych w ofercie Wykonawcy.
W roku 2014 oraz 2015 stawki za 1 godzinę pracy sprzętu w zakresie odśnieżania oraz
zwalczania śliskości na drogach gminnych wynosiły:
 praca samochodu ciężarowego z nośnikiem pługa odśnieżnego – 210,60 zł.
 praca samochodu ciężarowego - piaskarki w tym zakup, załadunek i mieszanie
materiału – 259,20 zł.
Natomiast wartość umowy, jaką zawarł Zamawiający na wyżej wymieniony przedmiot
zamówienia zarówno w roku 2014, jak i w 2015 wynosiła: 56 651,40 zł brutto.
Ze względu na warunki pogodowe i zmniejszone zapotrzebowanie na usługi objęte umową z
budżetu gminy w roku 2014 wydano 4 536,00 zł, natomiast w 2015: 7 905,00 zł.
W roku 2016 stawki za godzinę pracy sprzętu w zakresie odśnieżania oraz zwalczania
śliskości na drogach gminnych wyniosły:
 praca samochodu ciężarowego z nośnikiem pługa odśnieżnego – 216,00 zł.
 praca samochodu ciężarowego - piaskarki – 270,00 zł.
W roku 2016 zapotrzebowanie na usługi objęte umową znacznie wzrosło ze względu na
przedłużającą się zimę, dlatego wydatki wyniosły 33 955,20 zł przy wartości umowy:
58590,00 zł.
Zapisy wprowadzane każdorazowo do umów zawieranych na zimowe utrzymanie dróg
gminnych zabezpieczają interesy Gminy Wińsko przed nadmiernym wykorzystaniem
środków finansowych, tj. §3 ust. 6: „Płatność nastąpi za faktycznie wykonane usługi. Nie
wykorzystanie całego zakresu rzeczowego zamówienia z braku potrzeb lub braku środków
finansowych nie podlega żadnym dodatkowym opłatom.” oraz §3 ust. 8 „Ustalona stawka
godzinowa (z oferty) obejmuje wszelkie koszty za świadczone
usługi;
w tym również koszty paliwa, koszty załadunku materiałów sypkich, koszty dojazdu sprzętu i
transportu do miejsca świadczenia usługi oraz montażu i demontażu sprzętu oraz wszystkie
godziny pracy, w tym dni świąteczne i wolne od pracy, ubezpieczenia świadczenia usługi,
naprawy sprzętu”.
Kontrola ww. wydatków polega na ewidencjonowaniu czasu pracy maszyn oraz wizje lokalne
przeprowadzane przez pracowników Urzędu Gminy w Wińsku.
NAPRAWA DROGI; Zadanie polegające na wykonaniu drogi dojazdowej do parkingu w
Orzeszkowie zostało zlecone w dniu 19.08.2016 roku. Z uwagi na zbliżające się dożynki
gminne konieczne było zorganizowanie miejsc parkingowych i dojazdu do nich naprawa
przedmiotowego odcinka drogi. Ponadto zapowiadany remont mostu w Ścinawie wymaga
przygotowania miejsc parkingowych dla samochodów i osób przywożących podróżnych na
pociąg. Zakres zadania, zasady wykonania, wysokość wynagrodzenia i warunki płatności
zostały opisane w umowie nr IZR.11.2016 zawartej w dniu 19.08.2016 roku. Wykonawca
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został wybrany w drodze rozpoznania cenowego (badanie rynku). Najkorzystniejszą ofertę, z
najniższą ceną przedstawiło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ćwik” z siedzibą przy ul.
Mickiewicza 24 w Wińsku. Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie
uporał się z rozbiórką zdewastowanej betonowej budy przystankowej do czego niezbędny był
sprzęt wykonawców drogi. Zadanie zostało wykonane prawidłowo i w terminie - odebrane w
dniu 29.08.2016 roku.
NAPRAWY DRÓG GMINNYCH
Zadanie polegające na wykonaniu remontu dróg gminnych w miejscowościach: Węgrzce,
Iwno, Wińsko, Rudawa, Stryjno zostało wykonane w terminie określonym umową nr
IZR.17.2016 zawartą w dniu 08.11.2016 roku przez PHU Ćwik s.c. z siedzibą w Wińsku za
łączną kwotę 117 248,00 zł. Wykonawca został wybrany w drodze rozpoznania cenowego
(badanie rynku) – najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną przedstawiło Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „Ćwik” z siedzibą w Wińsku przy ul. Witosa 13. Oferta Wykonawcy,
który był zainteresowany wykonaniem remontu dróg opiewała na kwotę 190 035,00 zł brutto.
WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH
Wykonano miejsca postojowe w następujących lokalizacjach:
1. Róg ul. Robotniczej i drogi krajowej nr 36 dla postoju 10 – 12 samochodów osobowych –
kwota 9 840,00 zł brutto; w zakresie prac było wyrównanie nierówności poprzez dosypanie i
zagęszczenie mieszanki granitowej, ułożenie z 3 stron krawężników betonowych z przerwami
1 m w celu spływu wody deszczowej,
2. ul. Nowa – obok sklepu DINO – koszt: 18 000,00 zł brutto; zakres prac obejmował
zebranie humusu, ułożenie krawężników w odstępach co 1 m, wyrównanie i ułożenie
nawierzchni z mieszanki granitowej,
3. ul. Kościuszki w Wińsku, między Kościuszki a Kościelną oraz między Kościuszki a
Placem Wolności przy nowych kamienicach i na ich tyłach tam gdzie kończą się działki
prywatne a zaczynają gminne. Powierzchnia około 210 m2 w technologii uproszczonej
polegającej na wykorytowaniu podłoża, wykonaniu niezbędnych krawężników betonowych i
ułożeniu mieszanki kamiennej wraz z zagęszczeniem – wartość: 11 906,40,
4. Za starym Domem Kultury, powierzchnia 440 m2 w technologii uproszczonej – wartość:
39606,00 zł brutto.
Prace remontowe wykonano w terminie, Wykonawca został wybrany w drodze porównania
ofert cenowych. Cena najdroższej oferty wyniosła 98 000,00 zł.
Następnie Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan odczytała uchwałę nr V/100/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia
2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2016 rok.
W dyskusji głos zabrali;

Radny Stanisław Tolisz który powiedział między innymi; Muszę się ustosunkować przede
wszystkim do stwierdzenia, że wykonano film o Głębowicach i ten film, Głębowice się nie
promują, Garnierówka się nie promuje. Muszę stwierdzić jest to kłamstwo. Gdzie przekazano
ten film? Komu?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska odpowiedziała; Z tego co przekazała mi Pani Wójt, to
przekazała ten film Pani Ani Lis.
Radny Stanisław Tolisz; Nieprawda. Stwierdzam, że to jest nieprawda. Szkoda że teraz nie
ma Pani Wójt bo to nie chodzi o to żebyśmy do Pani mieli pretensje, absolutnie, bo tu chodzi
tylko właśnie o Panią Wójt, bo Pani Wójt czegoś takiego nie zrobiła. Następna sprawa,
śmieszna aż, że prywatnych gości się przyjmuje za nasze, podatników pieniądze. Czy to są
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goście z Korei czy to mogą być z Wietnamu, jeżeli Pani Wójt chce wyjeżdżać sobie i
promować swoją książkę w Korei to sobie może jechać. Nie wiem czy to była Korea
Północna czy Południowa, wszystko mi jedno, może ci z północy byliby tańsi, to też nie wiem
nawet jaka kwota tutaj wchodzi w rachubę. Dla mnie to jest żenujące, że jeżeli ktoś
sprowadza sobie gości nawet nie stać go na to, żeby zapłacić za obiad czy za nocleg, jeszcze
takie stwierdzenie, że dobrym obyczajem jest poczęstowanie kogoś, pewnie że dobrym
obyczajem, jakżeż inaczej, przecież tak być nie może żeby przyjąć gości z tak daleka, tylko
pytam się za jakie pieniądze? Bo jeżeli to są nasze pieniądze, to myśmy powinni o tym
wiedzieć.
Następnie głos zabrała Radna Anna Górska; Chciałam zapytać od kiedy zaczęły się prace,
projekt LGD który włącza Budków te tereny turystyczne?
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan odpowiedziała; Cały czas trwają.
Radna Anna Górska; Od kiedy?
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Pół roku.
Radna Anna Górska; Dobre pół roku. Dlaczego moje takie pytanie? Ponieważ mam
zastrzeżenia do gospodarki finansami, mianowicie jeżeli projekt ten trwa i w tym projekcie
umieszczone jest baza 1 - była remiza, to moje pytanie jest takie, po co wydaliśmy 150.000
na remont tego obiektu, który pierwotnie 26 czerwca oznajmiła Pani Wójt, że będą mieszkać
dwie rodziny. Obecnie radni nie wiedzą, ja nie wiem, jest napis baza 1, więc uważam że to
jest wielka niegospodarność wydawanie 150.000 jeżeli ten obiekt włączony został do tego
projektu, bo mogła być tylko jakaś adaptacja i to nie wyniosło by tyle. Ponadto te 150.000
można by było wydać na remont dla tego mieszkania, tych nieszczęśliwych, tej rodziny
niepełnosprawnych (…). w tej chwili wydamy 150.000 i obiekt ten jest włączony do projektu,
gdzie z tego projektu moglibyśmy adoptować to jak to nazwaliśmy baza nr 1. Zapoznać się z
tym projektem będę mogła? Czy tak jak w przypadku remontu remizy w Budkowie
poprosiłam o udostępnienie mi kosztorysu projektu budowy do dzisiaj go nie otrzymałam.
Dla mnie to było dziwne i dalej że pewna transparentność i radny powinien otrzymać ten
dokument jako podstawę do sprawdzenia pewnych wątpliwości ewentualnie wykluczenia
jeżeli takie ma.
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan odpowiedziała; W ramach „Turystyki na
szlaku Odry” jak Pani dobrze wie będzie remontowana świetlica w Budkowie, której koszt
będzie wynosił około 200.000, do tego będzie doposażone żeby mogło spełniać funkcję
noclegów dla turystów nadodrzańskich, ta była remiza, czyli będzie zakup jakiś rowerów
żeby ludzie mogli sobie pojeździć, będą zakupione jakieś łóżka, jakaś niewielka, aneks
kuchenny żeby tam mogli sobie przygotować jakiś posiłek, dodatkowo będą wykonane szlaki
rowerowe łączące dwa szlaki główne.
Radna Anna Górska; Ja wiem z czym to się wiąże, ja się zapoznałam, prosiłabym tylko o
odpowiedź na pytanie dlaczego wydano 150.000 skoro obiekt ten włączono jako bazę do tego
projektu?
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; On został włączony tylko dlatego, że został
zrobiony, jako uatrakcyjnienie tego projektu, żeby Budków dostał pieniądze.
Radna Anna Górska; Strasznie dużo 150 żeby uatrakcyjnić.
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; To zostało najpierw wykonane. Ja
przygotowując projekt stwierdziłam, że będzie to o wiele bardziej atrakcyjne jeżeli ta baza i
tak należy do GOSTiR-u będzie spełniać bazę noclegową to dla nas uatrakcyjni projekt,
dostaniemy więcej punktów i mamy szansę na dofinansowanie.
Radna Anna Górska; Dlatego stąd też się biorą moje zastrzeżenia do prowadzenia gospodarki
finansowej w naszej gminy i łączy się z nieudzieleniem absolutorium dla Pani Wójt.
Radny Józef Kaczmarek; Proszę Państwa jestem członkiem Komisji Rewizyjnej co prawda od
dwóch miesięcy, tutaj budzi takie zastrzeżenia, pracuję w tej komisji, nieudzielanie informacji
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w ciągu roku budżetowego, jakie są prace wykonane, za ile ,co. Zawsze jest taki zwyczaj u
nas, że Pan Przewodniczący zadaje pytanie Pani Wójt co się wydarzyło od ostatniej sesji do
dnia dzisiejszego i przedstawia Pani Wójt, a tutaj w tym sprawozdaniu dużo rzeczy
dowiadujemy się teraz z tego sprawozdania, że te pieniądze poszły na to, na tamto. Za jakie
pieniądze, gdzie, co zostało zrobione (…) parkingi zostały zrobione, ta droga została
zrobiona. To jest takie lekceważenie radnych. Dlaczego czekaliśmy do dnia dzisiejszego na te
wyjaśnienia? Komisje spotykały się miesiąc temu, dlaczego nikt tego nam nie wyjaśnił, tylko
dzisiaj że nie możemy czegoś podnieść, bez wytłumaczeń. Komisje są, komisja rewizyjna
wybrana przez radnych aby to wszystko skrupulatnie sprawdzić. Nikt nie przyszedł z
Państwa, nikt tego nie wytłumaczył, dopiero dzisiaj dostajemy takie informacje. Jeżeli chodzi
o ten film Głębowice, Pani Sekretarz to co powiedział radny Tolisz. To jest nieprawda, ten
film o Głębowicach wcale nie został doręczony do rąk Pani Ani Lis.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Panie radny Pan dobrze wie, że akurat ja byłam
wzywana na bieżąco jak Państwo chcieliście wyjaśnienia, (…) na bieżąco udzielaliśmy
Państwu wyjaśnień, natomiast nikt mnie nie poprosił o udzielenie wyjaśnień pisemnych,
akurat w tych kwestiach, w tych sprawach w których byłam do Państwa wzywana.
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Wszystkie odpowiedzi jakie Państwo mieli
na etapie prac komisji otrzymaliście Państwo odnośnie budżetu, a to są odpowiedzi na
Państwa uchwałę odnośnie prac Komisji Rewizyjnej, więc my się teraz odnosimy do tego co
Państwo wywnioskowaliście.
Radny Józef Kaczmarek; Ja powiedziałem Pani Karolino, że ja tutaj do Państwa nic nie mam
tylko do Pani Wójt. Takie informacje powinny udzielane być w ubiegłym roku na bieżąco.
Niestety tych informacji nie mieliśmy.
Radna Anna Górska; Uważam, że Komisja Mienia chociażby, jeżeli nie wszyscy radni
powinni mieć taką informację, że jeżeli 26 czerwca na komisji Mienia informuje Pani Wójt,
że tam będą mieszkania a radny idzie patrzy baza, no jak my nie wiemy o tych zmianach?
Proszę Państwa autokratyczny styl rządzenia nie podoba mi się. Musi być ta współpraca z
radnymi, z sołtysami, musi być ta informacja potwierdzona, wydaje mi się że należy to
przeanalizować i zmienić bo tak dalej być nie może. Świetlica w Buszkowicach tyle razy tu
było obiecywane, ja uważam że jeżeli się powie tak, będzie zrobione czy w najbliższym
czasie, to to robię. Dwa lata pięknie wyremontowana świetlica wysiłkiem mieszkańców,
piękna świetlica i dzisiaj ona jest nieczynna bo woda niedoprowadzona, to jest koszt 2.000, no
proszę Państwa, dlaczego tak i potem mówimy nie udzielili czy udzielili. Dzisiaj jest ocena,
już nie mam pytań a pytam.
Radny Stanisław Tolisz; Jeżeli chodzi o Budków to znamy taką sytuację dlaczego ona
wynikła. Wynikła z tego tylko, że Pani Wójt chciała żeby nie było tam lokalu wyborczego
dlatego go przeniosła do Rajczyna. Tak to się zrobiło że ponieśliśmy koszty stu czterdziestu
paru tysięcy, gdzie tłumaczono nam, że będzie tam mieszkała rodzina, gdzie będą wszyscy
szczęśliwi, wyszło jak wyszło, inaczej. Mnie tylko też dziwi, w dalszym ciągu są te sytuacje,
to się umacnia, (...) ustaliliśmy w 2016 roku 13 uchwał wprowadzających zmiany do budżetu
w tym Pani Wójt wydała 20. Pytam się, coś tu jest nie tak, ja to rozumiem, że może być
sytuacja nagła, trzeba coś poprawić, trzeba coś zadecydować ale prawie dwa razy tyle Pani
Wójt decyduje na co przesunąć środki. Ja wiem, że ma takie prawo bo w tej chwili miała takie
prawo tylko że korzystała z tego bez liku. To jest właśnie ten szkopuł tego, że mamy przed
sobą dylemat i to co kolega powiedział, brak informacji o wykonanych i planowanych
inwestycjach. Myśmy jako rada powinni decydować co będzie wykonywane a nie co jakiś
czas rzucane nam jak na talerzu że albo, albo. Albo będzie albo nie. Tak nie może być,
trzymajmy się jakiegoś planu. Nawet sam fakt, szczycenie się tym, że pozyskano milion, na
początku było mówione 1.700.000 – 1.200.000 chyba wychodzi, że zostało z tamtego roku,
tak Pani Skarbnik? Świadczy to tylko o tym, że czegoś nie zrobiono to nie jest tak, że ktoś
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poszedł i wyrąbał drzewo i sprzedał drzewo i dlatego pozyskał pieniądze. To jeżeli te
pieniądze były, to po prostu nie zostały wykorzystane na coś, na co miały być wykorzystane.
Ja traktorzysta tak to rozumiem. Pani Wójt jest wysoko szkolona i może inaczej to widzi.
Radna Barbara Żeliźniak; Swego czasu na komisjach Pani radna Skoczylas omawiała też, że
proces tworzenia tej nadwyżki budżetowej to nie jest nadzwyczajna sytuacja tego jednego
roku bo tam były podawane kwoty z poprzednich lat, że też ta nadwyżka budżetowa się
tworzyła tylko może nie w takiej kwocie jak teraz, ale nie było informacji o tym. Tak jak tutaj
Pani mówi, że w czerwcu kiedy myśmy brali tą pożyczkę 210.000 nie wiedzieliśmy o tych
środkach, które teraz zostaną ale można było dać propozycję, udowodnić, że ta nadwyżka
która została wypracowana z 2015 roku mogła ewentualnie posłużyć na pokrycie te 210.000.
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Nadwyżka 2015 roku była wchłonięta już w
wydatki budżetowe więc nie można było wykorzystać ponownie. A my tutaj uchwalając
budżet na 2017 rok w ogóle nie wchłonęliśmy wolnych środków do budżetu na 2017 rok,
dlatego je teraz możemy wykorzystywać i wprowadzać do budżetu.
Radna Barbara Żeliźniak; Rok składa się z dwóch półroczy, może w czerwcu jeszcze nie
wiedzieliśmy ale w momencie kiedy tworzyliśmy budżet na 2017 rok nie mieliśmy też
informacji jako radni, że tworzy się nadwyżka budżetowa i ewentualnie możemy coś
zaplanować, jakieś działania, które służyłyby dla dobra całej gminy.
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Bo ich się nie da określić w trakcie roku , to
jest powstająca rezerwa, (…) z tego co wiem to Pani Ania już Państwu przedstawiała
dokładne wyliczenia skąd wolne środki się pojawiły.
Radna Barbara Żeliźniak; Jak się zamknie budżet na koniec dnia to wtedy można konkretnie
policzyć, ale jeżeli nam nawet w osobistym budżecie coś zostaje to już powoli myślimy
wrzesień, październik, listopad, to nie jest 5zł, czy 7zł, to jest prawie 1.200.000 więc one na
któryś działaniach (…) one już gdzieś powinny zostawać, więc można byłoby też przy
planowaniu budżetu na 2017 rok do tego podejść, natomiast tutaj żadnych takich rozmów w
tym kierunku nie było.
Radny Stanisław Tolisz; Tak sobie przypomniałem jak myśmy debatowali na temat ustalania
podatków gdzie się nam mówiło, że jest bieda, że na nic nie stać, że będziemy mieli zapaść
finansową. Boom gospodarczy się zrobił.
Następnie Mecenas Mateusz Chlebowski zwrócił się o udzielenie głosu, wskazał na pytanie
które padło, dotyczące budynków w Budkowie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb podziękował, przekazał że temat jest zamknięty.
Zamknął dyskusję.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
5 radnych, przeciw głosowało 8 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny
UCHWAŁA NIE ZOSTAŁĄ PODJĘTA
Ad. 7
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE NIEUDZIELENIA WÓJTOWI GMINY
WIŃSKO ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie
wniosku o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wińsko za 2016 rok.
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Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr V/149/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wińsku w sprawie nieudzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Wińsko za 2016 rok.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w dniu wczorajszym radni przyjęli uwagę Regionalnej
Izby Obrachunkowej i zmienili tytuł uchwały na w sprawie wniosku o nieudzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Wińsko za 2016 rok.
Głos zabrał Radny Maciej Kiałka; Analizując pismo które wczoraj otrzymaliśmy od
Regionalnej Izby Obrachunkowej mam pytanie bo stwierdzam, że to pismo jest przeciwne
stanowisku Komisji Rewizyjnej i w tym wypadku chciałbym się spytać przewodniczącą czy
Komisję Rewizyjną w całości, czy planuje odwołać się od tego pisma w ustawowym terminie
14 dniowym?
Radny Stanisław Tolisz: Myślę, że Rio przede wszystkim określa zgodność wydatków,
niewydatków żeby miało wszystko ręce i nogi jeżeli chodzi pod względem finansowym. My
jako radni, i myślę że tym bardziej właśnie komisja to nakreśliła, bierzemy sprawy jednak
całościowo i myślę, że byłoby bezzasadne nawet odwoływać się w tej chwili do RIO od tej
decyzji.
Radny Józef Kaczmarek; Komisja Rewizyjna kieruje się zasadnością, celowością wydawania
środków pieniężnych gminnych. Jak rozmawialiśmy przy poprzedniej uchwale, nie mieliśmy
tej informacji na temat zasadności tych środków. Ja myślę, że Komisja Rewizyjna tu akurat
pracuje w tym urzędzie i widzi takie właśnie przesłanki ku temu, aby jednak nie udzielić
absolutorium. Po podjęciu tej uchwały bądź nie, zastanowimy się jakie będą właśnie wtenczas
dalsze kroki. (…) dzisiejszy pierwszy krok jest taki podjąć tą uchwałę bo musimy, termin nas
goni a później będziemy zastanawiać się, mamy obsługę prawną, jak ten problem rozwiązać.
Radny Maciej Kiałka; Regionalna Izba Obrachunkowa wyraźnie pisze w swoim piśmie, że
zarzuty są zbyt ogólnikowe, niewystarczające dla postawienia wniosku o nieudzieleni
absolutorium, więc po prostu zaprzecza działaniu całej komisji i wnioskowi komisji, która
stawia wniosek o nieudzielenie absolutorium i czekanie, aż będzie udzielone albo nie będzie
udzielone absolutorium, to mija się z rzeczywistością bo wtenczas dopiero zaczną się prace
gdy już będzie mleko wylane.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja odczytałem Państwu uchwałę Komisji
Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem i opinią Komisji Rewizyjnej i tu chciałem zwrócić uwagę
na punkt 24 „Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, nie kierowała
się w pełni zasadą celowości, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami
publicznymi. Owszem zasada legalności została dochowana, ale w ocenie członków komisji,
nieinformowanie radnych o szczegółowych kwotach wydatkowanych z budżetu gminy
przekreśla możliwość wyrażenia pozytywnej opinii z realizacji budżetu Gminy za 2016r.
Największy zarzut to brak udzielania radzie gminy szczegółowych informacji o wykonanych
jak i planowanych inwestycjach. Brak również informacji o stanie budżetu w ciągu roku.
Informacja bieżąca o narastających wolnych środkach pozwoliłaby zagospodarować te środki
na niezbędne i potrzebne inwestycje.” Więc w moim rozumieniu, Komisja Rewizyjna
podziela opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, że pod względem
finansowym te wszystkie zapisy w budżecie się zgadzają, ale to samo Regionalna Izba
Obrachunkowa w tym piśmie które dzisiaj przeczytałem pisze, że największy zarzut to
rzeczywiście brak udzielania radzie gminy szczegółowych informacji o wykonywanych jak i
planowanych inwestycjach i szereg innych informacji, które zostały tutaj odczytane. Jeżeli
Regionalna Izba Obrachunkowa, która rzeczywiście dostaje suchy dokument i odnosi się do
tego tylko pod względem tak jak tu jest napisane zasady legalności a radni mają tutaj
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możliwość oceny wykonania budżetu za rok 2016 zgodnie z zasadą celowości, rzetelności i
oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. I do tego w moim przekonaniu ta
uchwała się dzisiejsza też odnosi.
Radny Maciej Kiałka pytał; Czy komisja sprawdzając wykonanie budżetu stwierdziła jakieś
zadanie wykonane, które było nie podjęte przez uchwałę rady gminy w ramach przyjęcia
budżetu na rok 2016?
Radna Anna Górska; Udzielenie Absolutorium w pierwszym takim zakresie oznacza
stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w określonym
przedziale czasowym. Moja wypowiedź do tego akapitu się odniosła. Jest to potwierdzenie
przez Radę Gminy, że Wójt zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Moja wypowiedź
odnosiła się również do tego w kontekście wydania pieniędzy na remont remizy w Budkowie,
pod kątem mieszkań a adaptacji na jakąś bazę 1 turystyczną, jest to różnica w wydawaniu
pieniędzy, jaka suma zostaje wydana na ten i na inny cel. Kontrola Rady Gminy nad Wójtem
w zakresie wykonania budżetu jest wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta. Rada
analizuje i ocenia szereg spraw finansowych a następnie udziela lub nie absolutorium. Wie
czy jego działania są akceptowane przez radnych czyli przez przedstawicieli wyborców.
Radny Maciej Kiałka; Tak jak Pani radna Górska stwierdziła, że Komisja Rewizyjna czy
nawet Regionalna ocenia wykonanie budżetu za określony okres czasu, to się zgadza i to
określony okres czasu tu w tym wypadku jest od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016
roku. I wydatkowanie kwoty 143.000 na modernizację czy przebudowę remizy strażackiej w
Budkowie na cele mieszkaniowe zostało podjęte uchwałą Rady Gminy w Wińsku i po prostu
to było realizowane zadanie przez Panią Wójt. I następna sprawa, dopiero w bieżącym roku,
teraz ten okres nie jest omawiany i analizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
zostało zmienione to przejęcie z zasobu mieszkaniowego na GOSTiR. Więc w tym wypadku
Komisja pozwala sobie na zbyt daleko idące wnioski i wychodzenie ramowo ponad czas
działania danego roku budżetowego.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie Macieju, chciałem przypomnieć, że
informację o tym, że GOSTiR otrzymaliśmy jakieś 20 minut temu czy pół godziny temu, więc
komisja jestem przekonany w ogóle nie brała tego argumentu pod uwagę.
Radny Stanisław Tolisz; Mam takie pytanie może ku rozwadze, czy wydanie 4.500 na
dokonanie oceny pracowników przez firmę zewnętrzną było zasadne czy niezasadne Panie
Kiałka? Czy wydanie 1353zł na kręcenie filmu było zasadne czy niezasadne? Czy wydanie
2583zł na dodatkowy dzień zdjęciowy było zasadne czy nie było zasadne? Czy za
sponsorowanie noclegów, catering dla gości z Korei Północnej, Południowej było zasadne czy
nie zasadne? Proszę odpowiedzieć Panie Kiałka.
Radny Maciej Kiałka; Nie powinienem udzielać Panu odpowiedzi, bo ja nie jestem stroną
tutaj no ale uważam, że jeżeli chcemy na przykład promować naszą gminę i po prostu
przyciągać jakiś inwestorów, przecież tam piękna Garnierówka jest, piękny obiekt, trzeba to
przyznać w ogóle że dziekan pozyskał środki unijne chyba w kwocie około 6.000.000 i został
wyremontowany i to stoi puste. I czy to nie szkoda, że to stoi puste? Czy to by nie mogło tam
tętnić życiem że po prostu przyjeżdżają turyści? (…) w jaki sposób Pan chce promować naszą
gminę?
Radny Józef Kaczmarek odniósł się do wypowiedzi przedmówcy mówiąc; Jeżeli chodzi o
Głębowice Panie Macieju, to nie jest tak do końca, ten film praktycznie powstał , nie wiem
gdzie ten film faktycznie znajduje się ale on nie został w ogóle pokazany gdzieś tam szerszej
opinii a życie tętni naprawdę bez tego filmu w Głębowicach. Jak Pani Wójt powiedziała
Głębowice sobie sami poradzą i sami sobie radzimy, to jest jedno. Druga sprawa jeżeli chodzi
o te 140.000 w Budkowie, ja głosowałem w ubiegłym roku za mieszkaniem w Budkowie a
nie jakiś GOSTiR. Teraz tutaj znów nas się nie informuje, że tam powstaje jakiś GOSTiR,
baza jakaś, nie wiem co. Nie mamy tej informacji. Sam Pan jak był Przewodniczącym zawsze
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zadawał pytanie dla Pani Wójt, co się wydarzyło? Nie mieliśmy nigdy informacji i to jest
właśnie moja dezaprobata, że nie traktuje Pani Wójt nas poważnie (…) Jak tu Pan
Przewodniczący powiedział, bardzo mądrze Pan powiedział ten punkt 24 wszystko mówi,
dlaczego Komisja Rewizyjna nie udziela absolutorium.
Radna Anna Górska; Może do projektu który ambitnie przedstawia Pani Karolina potrzebne
było włączenie i zmienienie celowości tego użytkowania tej remizy. Nam chodzi o to, że my
mamy wiedzieć o tym a poza tym Pani Sekretarz tam w dalszym ciągu jest jako remiza. U
Pani był sołtys, on rokrocznie zdaje sprawozdania do Urzędu Skarbowego bo jest
likwidatorem czegoś co jeszcze istnieje a my to ciągle zmieniamy. Męczymy się z tym
tematem bo to jest niezałatwiona sprawa.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Chciałem tylko sprostować tą kwestię gości z Korei co też
było już artykułowane przez Panią Sekretarz, nie wiem być może gdzieś to umknęło ale
kwestia nocowania czy przyjazdu na koszt gminy nic takiego nie miało miejsca ani na
obiektach gminnych ani za pieniądze gminne goście z Korei tutaj nie nocowali.
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Jeżeli chodzi o Budków to z tego co wiem
wyremontowane mieszkania były proponowane rodzinom żeby zamieszkały. Obie rodziny z
tego co wiem na piśmie odmówiły zamieszkania i dlatego żeby to nie stało pustostanem
zostało to użyczone GOSTiR-owi na bazę noclegową. To było w czerwcu i przez to że ten
projekt z Budkowa się ukazał, to pojawił się w mojej głowie pomysł, żeby ten projekt
uatrakcyjnić noclegami i tym po prostu żeby jakby ten Budków nie był na zasadzie takiej, że
ktoś może przyjedzie samochodem a może sobie nie przyjedzie samochodem, tylko może
sobie ewentualnie tam zanocować czy wędkarz czy ktoś.
Radna Anna Górska; Szczytne cele ale radni powinni wiedzieć o tym.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Co do promocji o Garnierówkę tak jak mówiłam,
czytałam, nie mieliśmy świadomości, że nie został on promowany czyli wyświetlany przez
Garnierówkę. W tej chwili jest już na kanale You Tube Wińsko, można tam go obejrzeć i
będzie nam też miło jak Garnierówka będzie też umieszczała go na swoim profilu i
promowała.
Radny Stanisław Tolisz; Teraz sobie Pani zaprzeczyła.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Nie.
Radny Stanisław Tolisz; Przed chwileczką mieliśmy wiadomość, że ten film był przekazany
do Głębowic.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Tak
Radny Stanisław Tolisz; Kto go udostępnił na You Tube?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Powiedziałam, że nie mieliśmy świadomości, że nie
był promowany.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
8 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Obrady sesji opuściła radna Regina Grębosz
Przerwa 12.00-12.20
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Ad. 9
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2017 ROK.
Projekt uchwały w tej sprawie wraz z autopoprawkami przedstawionymi na komisjach
przedstawiła Zastępca Głównego Księgowego p. Karolina Katan.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W dniu wczorajszym omawialiśmy ten projekt
uchwały na połączonych komisjach, padł wniosek radnego Tolisza, żeby z tego wniosku
wykreślić punkt 2, czy radny podtrzymuje ten wniosek?
Radny Stanisław Tolisz; Tak podtrzymuję ten wniosek, zgłaszam wniosek o to żeby te środki
pozostały w dalszym ciągu na oświetleniu ulic, placów i dróg czyli w paragrafie 90015.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czy są jeszcze jakieś propozycje?
Głos zabrała Radna Anna Górska która powiedziała; Ja składałam propozycję, przeniesienie
środków z rozdziału 92195 na pozostałą działalność, chodzi mi o dotację na wypoczynek
dzieci i młodzieży poprzez wspieranie różnych form tego wypoczynku, ale do Gminnego
Ośrodka Kultury, żeby objąć tym działaniem wszystkie dzieci i młodzież z całej gminy. Czy
przeznaczyć na wyjazdy na basen czy po prostu żeby korzystały z całej gminy dzieci i
młodzież. Było to kiedyś tak wspierane w poprzednich kadencjach, że większa pula była na
ten cel przeznaczona bo wiadomo że te dzieci i ta młodzież która ma się czym dostać, to być
może nie będzie ale jest też duża ilość dzieci i młodzieży która być może z tego by
skorzystała.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio odniosła się od wypowiedzi radnej mówiąc; Tu o tyle
jest problem , że ta kwota środków czyli te 100.000zł przeznaczone w tym roku budżetowym
w 2017 na współpracę z organizacjami pozarządowymi ona wynika z uchwały Rady Gminy
Wińsko z 28 października i jak ja tworzyłam tą uchwałę we wrześniu 2016 roku, Państwo ją
podjęli, jakby daliśmy gwarancję organizacjom pozarządowym, że te 100.000 na ten rok
będzie przeznaczone. Natomiast program też zawiera jakby kierunki działań w zakresie
których współpracujemy z tymi organizacjami i właśnie jednym z kierunków jest ta turystyka
i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży. To jest właściwie to, na czym Pani zależy.
Natomiast nie ma możliwości przesunięcia tych środków na Gminny Ośrodek Kultury na
chwilę obecną, bo po pierwsze musielibyśmy przeprowadzić konsultacje społeczne z
organizacjami pozarządowymi informując ich, że zmieniamy budżet przeznaczony na
organizacje i że zabieramy im te 10.000 co oczywiście spotka się z opinią negatywną, bo my
właśnie poprzez ten konkurs możemy dać szansę organizacjom żeby ten wypoczynek dla
dzieci zorganizowały, co jest praktykowane. Dlaczego teraz a nie wcześniej? Dlatego, że na
konkurs było przeznaczone z kultury, planowaliśmy przeznaczyć 50.000, bo wynikało to z
tego, że w momencie jak ja tworzyłam ten program współpracy, spotykałam się z
organizacjami to pojawiły się nowe organizacje. Część jeszcze nie zdążyła wystąpić w tam
tym roku ze względu na to, że rejestrowała się, miała utrudnienia z KRS, część organizacji
powstała pod koniec roku , wiem że było kilka organizacji które się dopytywały przynajmniej
raz, dwa razy w miesiącu o te konkursy z kultury. Dlatego my biorąc pod uwagę duże
zainteresowanie konkursem z kultury w roku 2016 zwiększyliśmy sobie tą pulę na kulturę.
Natomiast już przed samym ogłoszeniem, które miało miejsce dopiero w maju tego roku,
wiedzieliśmy od kilku organizacji, że nie przystąpi, dlatego uważaliśmy że nie ma potrzeby
rozpisywania konkursu na 50.000 czego przykładem było to, że nawet rozpisaliśmy na 40,
które i tak nie zostało rozdysponowane. Jakby ten zakres kierunków prac który my mamy, to
pozwala nam na uruchomienie kolejnego konkursu w zakresie właśnie tego sportu , turystyki.
Wydaje mi się, że to będzie tak samo jak w 2015 roku, jak pierwszy raz wprowadziliśmy
kulturę, wtedy też mieliśmy oszczędności ze sportu, zaryzykowaliśmy bo też był zarzut ze
strony organizacji pozarządowych , że Gmina Wińsko współpracuje tylko w zakresie sportu.
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Więc poszliśmy za głosem i opinią organizacji, uruchomiliśmy konkurs na kulturę a teraz jest
szansa żeby uruchomić na kolejne działania. Też jestem za tym, żeby te działania, ten trzeci
konkurs poszedł w zakresie wypoczynku dla dzieci, bo o tym było rozmawiane i powiem
Państwu bardzo się sprawdza w innych gminach i na pewno w przyszłym roku taki konkurs
jeżeli by się utrzymało i sprawdziło to on by został rozpisany już pewnie w maju, tak żeby
organizacje miały czas i przygotować taką ofertę i uważam, że mamy tyle ciekawych
organizacji, że sobie bardzo poradzą z tym przygotowaniem. Tym bardziej, że są
zlokalizowane w miejscowościach gdzie są świetlice wiejskie, często te organizacje i wtedy
taka oferta może trafić prawie do wszystkich dzieci z terenu gminy Wińsko. Natomiast
fizycznie możliwości na dzień dzisiejszy tak żeby przekazać je dla GOK te 10.000 to z tego
budżetu na pewno nie ma, chyba że ogłosimy konkurs. Natomiast uważam, że będzie to dosyć
takie nie w porządku w stosunku do organizacji i nie zdążymy bo już będzie po wakacjach,
uchwała podlega publikacji to trzeba brać pod uwagę. Moja jest propozycja taka, żeby przy
ogłoszeniu tego konkursu, gdzie mamy 10.000 bo zamiar jest taki, że nie zamierzamy na
pewno w tym konkursie ograniczyć że tylko jedna organizacja wygrywa, bo tak można taki
zapis zrobić, tu będzie wpisane tak, że będą mogły przystąpić kilka organizacji i będzie jeżeli
jest zakres zadań krajoznawstwo, turystyka, rekreacja oraz wypoczynek dzieci i młodzieży to
ja powiem poprzez jakie formy można dofinansować organizację; organizacja imprez
turystyczno rekreacyjnych o zasięgu co najmniej gminnym, koordynacja i wspomaganie
organizacji rajdów, konkursów, wycieczek oraz innych form popularyzacji turystyki dzieci i
młodzieży, powierzenie do realizacji a także wspieranie zadań w zakresie organizacji
wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanych w czasie wolnym od nauki, wspieranie
różnych form krajoznawstwa i turystyki promujących walory gminy.
Radna Anna Górska; Mnie martwi to, że są to formy, które organizowane są ale przez okres
tej kadencji dzieci nie korzystają, młodzież, ja obserwuję w środowisku, która chciałaby
skorzystać ale nie korzysta z tych form. Były organizowane 10 miejsc czy ile było na wyjazd
na basen, kto pierwszy to lepszy. Nie neguję form jakie Państwo zaplanowaliście ale takie
wsparcie ogólnie trzeba pomyśleć bo tam gdzie nie ma stowarzyszenia to te dzieci nie
skorzystają.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Z pożytku publicznego już coraz więcej zadań dotyczy
dzieci bo trzeba podkreślić, że stowarzyszenie "Mikołajek" jest bardzo aktywne na tym polu,
stowarzyszenie z Orzeszkowa, stowarzyszenie z Turzan.
Radna Anna Górska; Konkretnie pytam o wypoczynek dzieci i młodzieży Pani Moniko,
kiedyś było organizowane przez GOPS, przez alkoholowy dodawane a teraz nie słyszę o tym
a są biedne dzieci których nie stać.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Mi trudno się wypowiadać za inne komórki
organizacyjne. Mogę wypowiadać się za swój referat, za GOSTiR bo też mam jakieś zadania
zaplanowane jeżeli chodzi o wakacje, nie znam budżetów, nie wiem co mają panie
zaplanowane w swoich budżetach na ten rok i jakby zadaniem referatu u nas nigdy nie było
w praktyce, że my organizujemy ten wypoczynek. Jeżeli będzie taka potrzeba i dostanę takie
polecenie służbowe od Pani Wójt to jak najbardziej się tym zajmiemy, na dzień dzisiejszy
wychodzimy z propozycją właśnie uruchomienia kolejnego konkursu co jakby idzie
ewidentnie w stronę dzieci i to widać, że te oferty które są przygotowywane pod kątem dzieci
one patrząc na konkursy zawsze otrzymują największą liczbę punktów, są bardzo ciekawe i
atrakcyjne.
Radny Daniel Moczydłowski; Uważam że gmina wywiązuje się w takim albo innym stopniu,
każdy ma swoje zdanie co do wypoczynku wakacyjnego dzieci (…) ja się również tym
zajmuję, dziwi mnie tylko jedna sytuacja, mamy początek lipca, konkurs zostanie ogłoszony
w lipcu, wypoczynek wakacyjny dzieci, troszeczkę jesteśmy w lesie z terminami.

19
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Ogólnie konkurs będzie w tym dużym zakresie który ja
odczytałam, natomiast w ten zakres wpisuje się wypoczynek dzieci. Jeżeli organizacja będzie
chciała przystąpić do takiego konkursu i zrealizować taki konkurs w sierpniu to jest jak
najbardziej to możliwe i do wykonanie. Tym bardziej przykład tego, że konkursy z kultury
były ogłoszone pod koniec maja i wszystkie organizacje przygotowały oferty i było to bez
problemu, jeżeli organizacje tylko będą chciały to na pewno są w stanie to bez problemu
zorganizować. Natomiast mówię, ten konkurs o tyle nie był planowany z uwagi na to, że
przewidywaliśmy, że konkurs na kulturę będzie cieszył się większym zainteresowaniem, stąd
była taka kwota środków w budżecie.
Radny Daniel Moczydłowski; Z konkursu na kulturę słyszę, że nie dostały dofinansowania,
chyba wszystkie w takiej kwocie w jakiej wnioskowane były te dotacje.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio odparła, że nie jest to pytanie do niej.
Radny Daniel Moczydłowski zapytał skąd jest oszczędność?
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Oszczędność jest stąd, jak powiedziałam, że już na
etapie rozpisania konkursu trzeba wskazać jaką pulę Wójt przeznacza i tu tą pulę już
ograniczyliśmy o te 10.000.
Radny Daniel Moczydłowski; Oszczędność wynikła z decyzji a nie z braku zainteresowania
w kulturze.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Tutaj to jest oszczędność bo z samej kultury wyszło
tam chyba 3.600zł oszczędności, bo nie wszystkie środki zostały rozdysponowane. Muszą
Państwo wiedzieć, że my jako komisja oceniamy zasadność wydatków. Jeżeli uznajemy, że
wydatek jest niezasadny, bądź zadanie bez tego wydatku jest możliwe do realizacji, to my po
prostu nie kwalifikujemy takiego wydatku, natomiast ostateczną decyzję podejmuje Wójt,
komisja tylko rekomenduje. Nie wszystkie wydatki zawsze uważamy za istotne w tych
zadaniach, więc te oszczędności zazwyczaj zawsze były, natomiast oszczędności w praktyce i
tak są przez organizacje wykorzystywane, bo organizacje mogą składać oferty w trybie
pozakonkursowym co robią zresztą. Jeżeli nie przeniesiemy tych pieniędzy, to one po prostu
zostaną w budżecie z kultury, z kultury już konkurs nie będzie rozpisany tylko organizacje
będą mogły wystąpić w trybie pozakonkursowym. Ja uważam, że tryb konkursowy jest
bardziej transparentny w sensie takim, że jest bardziej konkurencyjny i daje szansę
wszystkim. Natomiast tryb pozakonkursowy to organizacja składa ofertę do Wójta, Wójt ma 7
dni na zapoznanie się z tą ofertą, jeżeli uzna, że oferta jest w porządku to wrzuca taką ofertę
na Biuletyn Informacji Publicznej gdzie ona wisi kolejny tydzień czasu i wtedy inne
organizacje mogą się od tego ustosunkować, na przykład mogą wnieść uwagę, że takie samo
zadanie zrobią za inną kwotę, natomiast w praktyce organizacje tego nie śledzą bo musiałyby
śledzić to za każdym razem, później się dowiadują że jakaś organizacja ich na przykład
wyprzedziła a oni mogliby to zrobić w inny sposób. Dlatego konkurs jest bardziej uważam
sprawiedliwy.
Radny Stanisław Tolisz; Z tego co zrozumiałem, jeżeli są organizowane konkursy, ogłaszane
konkursy czy do tego jest potrzebny wkład własny za każdym razem?
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; To zależy od nas jak my zapiszemy w konkursie.
Radny Stanisław Tolisz; Tak się zastanawiam bo mają być organizowane dożynki i byłem
bardzo zdziwiony, że miejscowość która ma organizować dożynki ma praktycznie pokryć
mnóstwo, musi mieć jeszcze własne pieniądze i to nie małe pieniądze bo koło 5.000.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Musi mieć ze względu na to, że zaznaczamy że ten
wkład finansowy jest przez nas wymagany tak samo jak wkład osobowy.
Radny Stanisław Tolisz; Rozumiem ale to są dożynki gminne a gmina się od tego odcina i
każe to wszystko robić miejscowości, która się tego podjęła.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; To są dożynki gminne, to jest konkurs i jeżeli
organizacja, przecież nie jest zmuszana do tego.
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Radny Stanisław Tolisz; Jak to było organizowane dawniej?
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Jak dożynki były organizowane? Nie wiem, nie mam
pojęcia.
Radny Stanisław Tolisz; Rozumiem gdyby to były dożynki danej miejscowości, mamy kaprys
robimy sobie dożynki to proszę bardzo róbcie (…) ale to jest gminne, to jest wizytówka
gminy, gmina organizuje praktycznie dożynki kosztem miejscowości
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Nie widzę problemu i to może jest dobra uwaga, żeby
w przyszłym roku ogłosić odrębny konkurs.
Radny Stanisław Tolisz; To nie w przyszłym roku, w przyszłym roku to będzie za późno,
chodzi mi o teraz ten rok, ta sprawa musi być rozwiązana, czy chcemy czy nie chcemy my
musimy znaleźć co najmniej 5.000, bo niestety tak to jest. Z tego co się dowiedziałem trzeba
dołożyć około 5.000 żeby wykonać tylko jeżeli chodzi finansowo.
Głos zabrała Radna Barbara Żeliźniak; Wkład osobowy ja zadeklarowałam jako uczestnictwo
praca społeczna mieszkańców wsi jak najbardziej bo jesteśmy chętni (…) tylko boli mnie
fakt, bo na przykład była zadeklarowana wartość projektu prawie 15 czy 16.000
zadeklarowałam wartość całego projektu i środki które miały być dotacją dołożone, udział
gminy miał być 10.600, później dostałam taką informację, że muszę to okroić bo niektóre
wydatki są tak jak Pani powiedziała nie kwalifikowane, potem zaplanowałam koszenie,
ewentualnie tutaj już nie mam środków na koszenie jakieś tam 600zł była wartość paliwa,
czyli dotacja zostaje 9.100. Natomiast jeżeli mam odciąć o 1500 wartość dotacji i na przykład
zostaje mój wkład który oczywiście progami został ustalony, też nie można tego zmniejszyć i
na przykład w tym momencie owszem ja się poświęcę, wioska się poświęci, możemy
pracować to się da oszacować, ale w tym momencie się zastanawiam 1670zł trzeba wyłożyć
jako wkład własny to są środki finansowe.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Wkład członków stowarzyszenia zgodnie z ustawą nie
może być innego źródła, ustawa o stowarzyszeniach wyraźnie wskazuje jakie są źródła
finansowania stowarzyszeń i proszę Państwa już chyba dawno nie spotkałam się z
konkursem, który nie miałby wymaganego wkładu finansowego. (…) Następnym razem
przyniosę ze sobą wzór rozporządzenia, pokażę Państwu jak wygląda wzór oferty, bo ten
wzór oferty nie jest przez nas przygotowany, tylko pracujemy na gotowym wzorze
określonym prze ministerstwo. Nie wiem skąd kwota 5.000.
Radny Stanisław Tolisz; Gmina organizuje dożynki, to są gminne dożynki.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; To nie gmina organizuje tylko organizacja występuje z
propozycją konkursu, jeżeli organizacja żadna nie zgłosiła by takiej oferty to gmina zmuszona
byłaby sama taką imprezę zorganizować.
Radny Stanisław Tolisz; No właśnie, czy nie lepiej wesprzeć o te 1600zł?
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; My ogłaszamy konkurs na wsparcie nie na
powierzenie, wsparcie oznacza wymagany wkład własny organizacji i nie praktykujemy
powierzania z uwagi na to, że organizacje uczą się później, po prostu same nie sięgają po te
środki zewnętrzne. Dla mnie przykładem jest w tym roku parafia z Głębowic, która za wkład
finansowy wykazała kilka różnych dodatkowych źródeł dofinansowania w ramach innych
projektów. Pozyskali jeszcze od marszałka od starosty i w tym momencie skompletowali.
Organizacje muszą mieć tę świadomość i wszyscy którzy zakładają organizację muszą
wiedzieć, że organizacja nie finansuje się w 100% ze środków publicznych. Może odejdźmy
od tego żeby organizacje pozarządowe organizowały dożynki
Radna Jolanta Rafałko; Czyli wyszły przed szereg Wyszęcice.
Radny Józef Kaczmarek; W Głębowicach też się odbywały dożynki gminne ale takich
problemów jako sołtys, byłem sołtysem radnym jak tu pani Basia, nie miałem. Jednak to są
dożynki gminne, to gmina to wszystko przygotowuje, ja jedynie służyłem swoją pomocą,
przygotowałem plac.(...) teraz jakbym wiedział że są inne warunki, to bym się nie podjął.
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Dożynki są gminne, jeżeli dożynki odbywają się raz w Turzanach, raz w Głębowicach
sołeckie czy parafialne to sami staramy się o środki zewnętrzne a tu są dożynki gminne. Nie
wiem czy to jest zaszczyt, obowiązek? (…) To jest obowiązek to nie jest zaszczyt.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie Mecenasie, mam pytanie wracając do
wniosku radnej Górskiej, te środki są na kulturze, czy potwierdza Pan to, że zgodnie z
przepisami prawa nie możemy ich przenieść na dotację na przykład dla GOK?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Tak jak powiedziała Monika, wymagało by przeprowadzenia
całej procedury, konsultacji czyli tak jak zostało też, może to umknęło, wcześniej
powiedziane, zanim by te konsultacje zostały przeprowadzone później można by to przenieść
i za chwilę nam się wakacje kończą.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czy radna Górska podtrzymuje swój wniosek
czy mam go poddać pod głosowanie?
Radna Anna Górska; Brakuje mi w dalszym ciągu, są wakacje, ferie letnie i wiemy jaki jest
status niektórych rodzin. Brakuje mi tego, że nie słyszę nie ma tutaj wypowiedzi o co
prosiłam wczoraj na komisjach czy z GOPS-u, czy z domu kultury jak to wygląda ta
organizacja wypoczynku letniego dla tych dzieci. Tu słyszę książkowo ale życie dyktuje to co
dyktuje.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Ogólnie jeżeli Pani pyta o oferty (…) to Pan Michał
Moczydłowski będzie mógł Państwu potwierdzić są przygotowane, oferta specjalnie
wydrukowałam wakacje z GOK, mają Państwo program tej oferty, mają Państwo akademię
teatralną, informacje w zeszłym tygodniu Pan radny podawał przez nas do szkół.
Radny Daniel Moczydłowski; Wszystkie informacje trafiły za pośrednictwem szkół do
wszystkich uczniów na terenie całej gminy.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Każda szkoła dostała bezpłatne zadania sportowe z
GOSTiR.
Radna Jolanta Rafałko; Pani Moniko czy Pani wie ile osób przyszło na takie zajęcia w
poniedziałek i wtorek? Pan menadżer. Nie przyszedł nikt.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Pierwsze się dopiero odbędą z tego co ja widzę.
Radna Anna Górska; Za późno o miesiąc ta informacja.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zwracając się do radnej Górskiej zapytał; Czy w
związku z tymi wyjaśnieniami Mecenasa i Pani Moniki podtrzymuje Pani ten wniosek,
głosujemy go?
Radny Stanisław Tolisz; Mam pytanie, wspomina Pani, że zostało z tych konkursów 3.600?
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Tak. To można sobie policzyć z tej informacji co jest o
wynikach, bo pula 40.000 i suma chyba wszystkich konkursów tam zostaje chyba ponad
3.000.
Radny Stanisław Tolisz; Mam propozycję do radnych żebyśmy przegłosowali, żeby te
pieniądze przeznaczyć na te dożynki gminne, 3.600.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Jest to formalnie niemożliwe.
Radny Stanisław Tolisz; Ile mamy jeszcze pieniążków w promocji gminy?
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Warunek jest taki, że zadanie publiczne nie może być,
mamy taki zapis w konkursie to jest też istotne czyli, że te dodatkowe źródła, ten wkład
finansowy nie może pochodzić z budżetu gminy. To jest podwójne finansowanie, nie
twórzmy sytuacji, które rodzą jakieś nieprawidłowości prawne.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Moniko, dostaliśmy informację o tym, że
to wymagałoby zmiany i konsultacji tego programu współpracy z organizacjami, ile by to
trwało? Miesiąc czasu, dwa miesiące?
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Tydzień przed samym ogłoszeniem musi wisieć
informacja, że zostaną ogłoszone konsultacje, później 2 tygodnie konsultacje trwają,
natomiast później uchwała Rady Gminy Wińsko, publikacja 14 dni, nawet ponad miesiąc.

22
Radny Stanisław Tolisz; Mam propozycję i prośbę, proszę jakoś tak zrobić żeby te pieniądze
na te dożynki znaleźć tych 4.000.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Ale dlaczego 4.000 ja tego nie rozumiem, jeżeli
organizacja finansowa ma mieć 1500zł to nie rozumiem skąd 4000, to ja mam dodatkowo dać
jakieś pieniądze? Na co?
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Proponuję żeby Pani sołtys i radna
wystąpiła z pismem z rozpisanymi kosztami dożynek, jakie kwoty ma, na co brakuje, jakie
koszty, bo może się coś da zrobić że tak powiem praca ludzi bez wynagrodzenia i wtedy
wystąpi do Pani Wójt z takim pismem i się do tego odniesiemy i wtedy się znajdą pieniądze w
budżecie.
Radna Barbara Żeliźniak; Mam takie działanie ale one już są oszacowane jako wkład
osobowy, Pani Monika skoro była w komisji to wie, że ten wkład osobowy jest oszacowany i
on jest na dość dużym poziomie bo prawie 4000 jest oszacowany. 1670 rozumiem że mamy,
zadeklarowałam, byłam świadoma tego jak pisałam projekt i z tego się nie wycofuję, tylko
kwestia jest tego typu, że na przykład mieliśmy spotkania Komisji Rewizyjnej,
analizowaliśmy wydatki nawet GOK na dożynki, na przykład Orzeszków miał w tamtym roku
8000 natomiast ja byłam świadoma tego, że GOK ma 10.000 na ten rok przewidziane na
dożynki a się okazało, że w tamtym roku na dożynki GOK miał 15.000, już nie chodzi mi o
skalę porównawczą ale na przykład w Orzeszkowie jest scena, której nie potrzeba natomiast
tutaj nie mamy sceny po prostu trzeba wynająć.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; W takim razie ja się cofam bo nie wiedziałam, że GOK
miał osobny budżet.
Radna Barbara Żeliźniak; Myślałam o zespołach, które są nasze rodzime na przykład
Głębowiczanie czy Harfa i się okazuje teraz, że te zespoły które mogłyby mieć
dofinansowanie jako promocja gminy na przykład na transport, skoro ich nie będzie to ja
muszę te zespoły wziąć z innych gmin żeby przyjechali (…) nawet żeby te zespoły
przyjechały na moją prośbę to ja muszę chociaż im zapewnić transport.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; To ja bym prosiła tak jak koleżanka mówiła żeby
rozpisać taką informację gdzie Państwo by potrzebowali wsparcia i na pewno będziemy
starali się pomóc.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przystępujemy do głosowania, najpierw
wniosek radnego Tolisza o to żeby wykreślić punkt 2 dotyczący zwiększenia wydatków
bieżących na remont dachu wraz z ociepleniem w lokalu gminnym w Smogorzewie oraz
remont czterech kominów w lokalach gminnych w Białawach Wielkich. Kto z Państwa jest za
tym żeby wykreślić ten punkt z tej autopoprawki proszę o podniesienie ręki.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
8 radnych, przeciw głosowało 3 radnych, wstrzymało się od głosowania 2 radnych
Zastępca Głównego Księgowego przekazała projekt uchwały z naniesioną poprawką
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb powiedział; Czyli to jest wersja z kwotą 43.000
w dalszym ciągu na oświetleniu.
Radny Stanisław Tolisz wskazał że nie ma wpisanej kwoty 10.000.
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan wyjaśniła, że mówi o tym załącznik nr 2.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie ze zmianami
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
8 radnych, wstrzymało się od głosowania 5 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
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Obrady sesji opuścił radny Józef Kaczmarek (12.55)
Chwilowo salę obrad opuścił radny Daniel Moczydłowski
Ad. 10
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WIŃSKO.
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 11 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
10 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny
Ad. 11
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO
SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I
ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ
WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI
OPŁATĘ
ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI.
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 11 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
10 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny
Ad. 12
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA
DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY WIŃSKO.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przekazał, że Komisja Rewizyjna zajmowała się
rozpatrzeniem skargi, następnie odczytał projekt uchwały.
Radna Barbara Żeliźniak dodała między innymi; Jeżeli rok prawie minął od tego zajścia więc
nie można po roku czasu namyśleć się że coś komuś nie odpowiadało, skoro wtedy było
wszystko w porządku.
Na salę obrad powrócił radny Daniel Moczydłowski
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
9 radnych, wstrzymało się od głosowania 3 radnych
Ad. 13
PODJĘCIE
UCHWAŁY
W
SPRAWIE:
USTALENIA
REGULAMINU
OKREŚLAJĄCEGO ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU
GMINY NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH
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PROGRAMU PRIORYTETOWEGO PN. „OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA
OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO” - POLEGAJĄCYCH NA
ZMIANIE SYSTEMU OGRZEWANIA OPARTEGO NA PALIWIE STAŁYM NA
OGRZEWANIE
PROEKOLOGICZNE
ORAZ
WZROST
UDZIAŁU
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WYTWARZANIU ENERGII CIEPLNEJ
NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA (C.O.) ORAZ CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ
(C.W.U.) - WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ WE WROCŁAWIU W RAMACH REALIZACJI ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN: „PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W
GMINIE WIŃSKO”.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odczytał projekt uchwały. Następnie przekazał;
Tak jak słyszeliśmy wczoraj jest to projekt który polega na tym, żeby inwestor indywidualny
czyli właściciel domku jednorodzinnego, albo właściciel mieszkania w bloku
wielorodzinnym mógł uzyskać dofinansowanie do kosztów wymiany pieca na bardziej
ekologiczny. Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się zarówno koszty dokumentacji
technicznej, koszty demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą,
koszty zakupu i montażu nowego źródła ciepła, zbiornik na ciepłą wodę użytkową, koszty
zakupu i montażu źródła energii z odnawialnych źródeł energii. W regulaminie jest zapis, że
maksymalny górny limit kosztów dla domu jednorodzinnego wynosi 20.000zł, czyli
mieszkaniec będzie mógł uzyskać kwotę od 10.000zł dofinansowania, dla mieszkania w bloku
wielorodzinnym 14.000 czyli dla mieszkańca jest to 7.000zł dofinansowania, w przypadku
kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych oparty
jest o liczbę obsługiwanych mieszkań jako iloczyn tej liczby i kwoty i maksymalna kwota to
jest 8000zł czyli 4.000 zł na jednego mieszkańca. Więc jak najbardziej korzystne dla
mieszkańców.
Radny Stanisław Tolisz; Wczoraj na komisjach myśmy nawet dopytywali Panią kierownik
Folkman odnośnie dofinansowania jakiej to będzie wielkości i nie padły żadne określenia, że
to będzie 50%, zależało to od tego, ilu będzie chętnych, jakie będzie zainteresowanie tym
tematem tak że nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi na temat, że to będzie 50%.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To jest do kwoty 50%, na pewno nie
uzyskaliśmy informacji na temat jaką kwotę urząd gminy planuje wyasygnować na te dotacje,
czy to będzie 100.000 bo w przypadku 100.000 tak naprawdę pomoc może objąć wtedy na
przykład 10 właścicieli tylko na teren całej gminy.
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Gmina nie dokłada do tego, to jest wkład
własny mieszkańców, jeżeli mieszkaniec wie, że chce wymienić sobie piec bo ma węglowy
chce sobie zrobić na biomasę to mieszkaniec wypełnia ankietę, później zgodnie z tą uchwała
podpisuje regulamin , składa wniosek i my możemy jako gmina wystąpić w jego imieniu o to
żeby on dostał 50% na wymianę tego pieca. On 50 dokłada, 50 dostaje w WFOŚ i dzięki temu
może sobie o połowę pomniejszyć koszty.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli gmina będzie tak naprawdę tylko tutaj
pośrednikiem w przekazywaniu tego, bo wczoraj gdy o to dopytywałem padła informacja, że
nie ma jeszcze określonej kwoty i była informacja taka, że ten wkład własny gminy będzie na
zasadzie nisko oprocentowanej taniej pożyczki z WFOŚ, która może zostać ewentualnie
umorzona. Taka padła odpowiedź wczoraj na komisji.
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Nie mówimy o wkładzie własnym gminy,
bo gmina dostanie pożyczkę z WFOŚ, podpisze umowy z osobami fizycznymi, wspólnotami
itd., Ta pożyczka zostanie umorzona ale 50% mieszkaniec musi dać wkładu własnego.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To rozumiemy o wkładzie własnym tylko
interesuje nas wkład gminy realny.
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Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Gmina w ogóle nie ma tutaj żadnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; oprócz obsługi?
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; obsługi, gmina że tak powiem nic do tego
nie ma i tego że możemy umożliwić mieszkańcom pozyskanie tych pieniędzy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; czy w tych rozmowach z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska padały kwoty tej pożyczki dla gminy?
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; To zależy od ilości złożonych wniosków.
Teraz ludzie muszą złożyć ankiety (…) ankieta będzie analizowana pod względem efektu
ekologicznego, później będziemy składać wniosek o dofinansowanie i pewnie tyle ile
złożymy, tyle dostaniemy bo pieniędzy jest bardzo dużo.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W kosztach kwalifikowanych jest koszt
demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Te nowsze muszą mieć już te swoje
certyfikaty unijne.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Certyfikat 5 klasy tak zwanej.
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Tak, na przykład nie może ktoś mieć 3 czy
4 teraz.
Radna Krystyna Tereszkiewicz zapytała czy wnioski będą składane przed rozpoczęciem
pracy?
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan potwierdziła.
Radny Stanisław Tolisz; Ja myślałem, że to jest coś w stylu gminy miasta Prusice, gdzie była
identyczna sytuacja, że robione było pierw zapotrzebowanie, robiony był taki audyt (…)
chodziło o szamba i w gminie Prusice w ten sposób dofinansowanie było 90% do kosztów
zakupu, budowy i montażu oczyszczalni i miałem nadzieję, że to jest właśnie coś w tym
rodzaju tym bardziej, że nie wiadomo było ile jest chętnych. Przeszło jeżeli chodzi o Prusice
oczyszczalnie ścieków, przeszły oczekiwania całej gminy, wszystkich bo gdzie liczono na
100, tak że prawdopodobnie było 900 chętnych na zrobienie sobie tych oczyszczalni i
myślałem, że jeżeli jest to tak dużo pieniędzy z zewnątrz, że to jest na takich samych
zasadach tylko po prostu jeszcze nie wiadomo ile jest osób , czyli trudno by było powiedzieć
czy to będzie 90% czy to będzie 80, ale jeżeli z góry się mówi, że to jest 50.
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Tak zakłada program, to nie my
wymyślamy.
Radny Stanisław Tolisz; Tutaj też program na pewno zakładał coś i jednak jakoś
wykombinowano. To gmina Prusice, to nie dotyczy nas bo my się nie będziemy równali z
Prusicami.
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; To nie znaczy, że 10% czy 20 dostaje się z
gminy tylko 10-20% też mieszkaniec składa a jeżeli mówimy o przydomowych
oczyszczalniach ścieków z tych programów. to one kosztują około 10-15.000, ponieważ
muszą spełniać wymogi unijne, nie tak jak mamy przydomowe oczyszczalnie ścieków że
sobie ktoś zrobi tak jak mamy teraz w budżecie gminy te dofinansowanie zaplanowane, że
ktoś sobie zrobi za 3 i ma już przydomową oczyszczalnię ścieków i 1,5 tyś dostaje, tylko tu
jest wymóg taki, że muszą być wymogi unijne.
Radny Stanisław Tolisz; Nawet jeżeli zapłacił 10 to zapłaci tylko 1000, nie jest lepiej?
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Proszę powiedzieć kiedy było ogłaszane ?
Radny Stanisław Tolisz; 15 listopad 2016r.
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; To jest to co my składaliśmy na wodociągi.
Czy gmina Prusice otrzymała środki z PROW na ten cel?
Radny Stanisław Tolisz; Tego nie wiem.
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; No właśnie
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Radny Stanisław Tolisz; Wczoraj mieliśmy informację, że jeszcze nie wiadomo ile będzie i
jaki będzie wkład własny i ile będzie to kosztowało.
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Bo ja wiem, że oni są bardzo nisko ocenieni
przez to ponieważ to nie zwiększa efektu.
Radna Jolanta Rafałko; Czy Pani mówi, że nasza gmina składała o ten program do
wodociągów? Na wodociągi z tego programu chcieliśmy korzystać co Prusice?
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Tak.
Radna Jolanta Rafałko; Ale wtedy mówiliśmy dlaczego gmina nie składa takiego programu
bo też przynieśliśmy tą ulotkę, dlaczego gmina nie złożyła na te przydomowe oczyszczalnie
ścieków?
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Dlatego, że gmina Prusice jest nisko
oceniona ponieważ tylko zajmuje się oczyszczaniem ścieków a u nas gospodarka wodna nie
jest rozwiązana.
Radna Jolanta Rafałko; Ale mogliśmy próbować też dla tych przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Nie jest powiedziane że my tego nie
będziemy robić, będzie kolejny nabór, jeżeli inwestycja o kwocie 3.000.000 zł nie jest ważna
dla tej gminy żeby nie była zabezpieczona w gospodarkę wodną.
Radna Jolanta Rafałko; My nie mówimy, że nie jest ważna tylko pytamy się dlaczego też nie
skorzystaliśmy z tego programu dla indywidualnych gospodarstw?
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Nie można mieć wszystkiego, nie
dostalibyśmy na szambo i nie było by nic.
Radny Ryszard Kisielewicz; To nie jest jednoroczne (…) to wchodzi dopiero.
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; To jest ciąg naborów.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jakie są środki przeznaczone na ten cały projekt
na województwo dolnośląskie ?
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Z tego co pamiętam to chyba 80.000.000zł
na województwo dolnośląskie, to jest naprawdę dużo.
Radny Maciej Kiałka; Nie wiem czy to z tego projektu można pozyskać ale niektóre gminy
korzystały na fotowoltaikę na całe miejscowości (…) czy tutaj to też mogłoby być podłączone
tak czy tylko indywidualnie?
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Nie, tutaj indywidualni, wspólnoty
mieszkaniowe mogą po to stratować.
Radny Maciej Kiałka; Są takie nabory na konkretne wioski?
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Nie, na razie nic takiego nie ma.
Radna Krystyna Tereszkiewicz; Czy ludzie mogą liczyć na pomoc przy składaniu takich
dokumentów?
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Jedyną rzeczą jest ankieta którą Panie w
ochronie środowiska mają, pomogą wypełnić to jest początek, później jest wypełnienie jak
ankieta efekt ekologiczny osiągnie, wszystko będzie ok wypełnia się drugą część, później my
składamy wniosek jako gmina.
Radna Krystyna Tereszkiewicz; Czy mogą liczyć na pomoc?
Zastępca Głównego Księgowego Karolina Katan; Tak, bo to nie będzie tak, że ktoś sobie
wybierze taki piec, to będzie wszystko kompleksowo.
Radna Krystyna Tereszkiewicz; To jest ważna informacja dla ludzi żeby się nie bali bo ludzie
się boją załatwiać ileś stron dokumentów, jeżeli gmina będzie pomagała to bardzo dużo może
skorzystać.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bardzo się cieszę, że taki program na terenie
gminy Wińsko mamy okazje wprowadzić, program niskiej emisji, trochę mi się to kłóci z
planowana budową bioelektrowni kiedy tutaj rzeczywiście inwestujemy i województwo
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dolnośląskie walczy ze smogiem, ogranicza emisję zanieczyszczeń na terenie Dolnego Śląska
a taka planowana inwestycja jest tak blisko takiego dużego skupiska mieszkańców.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
12 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.14.
INTEREPELACJE, ZAPYTANIA, WOLNE WNIOSKI
Radny Maciej Kiałka; Dostaliśmy od Państwa zaproszenie dla dzieci i młodzieży na
spędzanie wakacji. Z tego wynika, że jest chyba jakaś zmiana w stosunku do roku ubiegłego
bo w zeszłym roku były zajęcia prowadzone w poszczególnych wioskach. Tutaj jest zapisane,
że jest tylko zajęcia biblioteka w Wińsku, w Głębowicach i w Krzelowie. Z tego wynika, że
tylko w 3 miejscowościach na terenie naszej gminy. Druga sprawa to według tego co ja tu
zrozumiałem to trochę jedno z drugim się wyklucza, bo we wtorek i piątek mamy wyjazdy
dzieci na basen lub do kina to wtorek, a w piątek jest wyjazd do teatru, ewentualnie do ZOO,
a później się pod tym pisze zajęcia bibliotekach w Wińsku, w Głębowicach i Krzelowie
odbywają się we wtorki i w piątki. To znaczy są na wyjeździe te dzieci czy są na miejscu w
bibliotece?
Radny Daniel Moczydłowski wyjaśnił; Miejsc na wyjazdy niestety mamy ograniczoną ilość i
jest zrobione w ten sposób, że każde dziecko może skorzystać z jednego wyjazdu. Do chwili
obecnej mamy zapisane około 60 dzieci na wyjazdy, nabory wciąż trwają wystarczy
zadzwonić do GOK i wtedy dziecko zostanie wpisane w zależności od tego na jaki wyjazd
chciało by jechać, jeśli jest miejsce to zostanie poinformowane o tym w którym terminie jest
wolne miejsce, jeszcze przed wyjazdem jest informowane. Co do tego że są zajęcia
prowadzone w filiach bibliotecznych to jest prowadzone tak samo jak rokrocznie z racji tego,
że to jest nasza placówka, a co do tego że nie ma zajęć na zewnątrz tak jak było w zeszłym
roku, raz że zmieniła się nam nieco struktura pracownicza a dwa projekt, który został
pozyskany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku z Narodowego Centrum Kultury
nakładał na nas doprecyzowanie tego w jakim miejscu będzie się to odbywało. Musiało
dysponować odpowiednim zapleczem technicznym również. Pozyskaliśmy 13.000 z tego
projektu, zajęcia będą się odbywały, już dzisiaj trwają pierwsze, zajęcia będą odbywały się
przez 5 miesięcy, wkład własny do tego o którym była mowa w jednej z uchwał 5.000 to jest
właśnie ten wkład własny do tego projektu.
Ad.18.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb - wobec wyczerpania porządku zamknął 43
sesję Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

