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PPrroottookkóółł  nnrr  4444//22001177  

zz  sseessjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  ww  WWiińńsskkuu  

ooddbbyytteejj  ww  ddnniiuu  99  ssiieerrppnniiaa  22001177  rrookkuu 
 

Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 18
35

 i zakończono o godz. 18
55

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności  13 

radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecna radna Joanna Skoczylas, radny Stanisław Tolisz.  

  

AAdd..11    

OOTTWWAARRCCIIEE  SSEESSJJII 
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb. 

Przewodniczący Rady Gminy powitał biorących udział w sesji radnych, Wójt Gminy- p. 

Jolantę Krysowatą- Zielnica,  Skarbnika Gminy- p. Annę Kupczyk, Sekretarza Gminy – p. 

Anetę Niewiarowską, Mecenasa - p. Mateusza Chlebowskiego, przedstawicieli prasy i 

Mieszkańców gminy Wińsko.  

  

AAdd..22  

PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  PPRROOPPOONNOOWWAANNEEGGOO  PPOORRZZĄĄDDKKUU  OOBBRRAADD   
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sesja została zwołana w trybie 

nadzwyczajnym, na wniosek Pani Wójt z dnia 4 sierpnia 2017r., następnie Przewodniczący 

Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Wińsko. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Gminy Wińsko. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości.   

7. Interpelacje, zapytania  oraz wolne wnioski.  

8. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb  zapytał czy są uwagi co do porządku obrad? 

Nie wniesiono uwag do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.  

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad  głosowało 

13 radnych (jednogłośnie).  

  
AAdd..33    

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZMMIIAANNYY  BBUUDDŻŻEETTUU  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  NNAA  

22001177  RROOKK..  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSkkaarrbbnniikk  GGmmiinnyy  pp..  AAnnnnaa  KKuuppcczzyykk..  
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GGłłooss  zzaabbrraałł  PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  PPoonnaawwiiaamm  nnaa    sseessjjii  mmóójj  wwnniioosseekk  zz  

KKoommiissjjii  oo  wwyykkrreeśślleenniiee  ffrraaggmmeennttuu  ddoottyycczząącceeggoo  rreemmoonnttuu  ddaacchhuu  wwrraazz  zz  oocciieepplleenniieemm  ww  llookkaalluu  

ggmmiinnnnyymm  ww  SSmmooggoorrzzoowwiiee  WWiieellkkiimm  oorraazz  rreemmoonnttuu  cczztteerreecchh  kkoommiinnóóww  ww  llookkaallaacchh  ggmmiinnnnyycchh  ww  

BBiiaałłaawwaacchh  WWiieellkkiicchh..  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb  ppooddddaałł  ppoodd  ggłłoossoowwaanniiee  pprrzzyyjjęęcciiee  zzggłłoosszzoonneejj  

ppoopprraawwkkii..   

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych,  za  wnioskiem  w tej sprawie głosowało   

88  rraaddnnyycchh,,  pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  55  rraaddnnyycchh.. 
 

Skarbnik Gminy Anna Kupczyk przedstawiła wprowadzone zmiany, przekazała; w §2 pkt 1 

ppkt 2 wydatki ogółem nastąpiła zmiana, będą wynosiły wydatki 36 206 879,23zł,  z tego 

wydatki bieżące 28 986 098,49zł, wydatki majątkowe 7 220 780, 74zł. Nastąpią zmiany w 

załączniku nr 2 w wydatkach i wydatkach inwestycyjnych, przywrócona inwestycja 

oświetlenie na drogi.  

Radna Anna Górska zapytała; Zwiększyły się dochody ogółem? 

Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; W wyniku zmiany wydatki bieżące się zmniejszyły a 

wydatki majątkowe się zwiększyły. 

Radna Anna Górska zapytała; Dwadzieścia ile? 

Skarbnik Gminy Anna Kupczyk odpowiedziała; 28 986 098,49zł, i wydatki majątkowe                        

7 220 780, 74zł. 

 

STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU 

 

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   

1122  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałł  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  11  rraaddnnyy  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  ssttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa  zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa..  

  

AAdd..  44  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  SSPPRRZZEEDDAAŻŻYY  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII    

SSTTAANNOOWWIIĄĄCCYYCCHH    WWŁŁAASSNNOOŚŚĆĆ  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO..  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee    zz  ppoopprraawwkkąą  zzggłłoosszzoonnąą  nnaa  kkoommiissjjaacchh  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSeekkrreettaarrzz  

GGmmiinnyy  pp..  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa..  

  

STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU 

 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb-  poddał pod  głosowanie projekt uchwały  

w tej sprawie  

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie głosowało  

11  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  22  rraaddnnyycchh  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  ssttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa    zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa.. 

 

AAdd..  55  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  WWYYRRAAŻŻEENNIIAA  ZZGGOODDYY  NNAA  

WWYYDDZZIIEERRŻŻAAWWIIEENNIIEE    WW  TTRRYYBBIIEE  BBEEZZPPRRZZEETTAARRGGOOWWYYMM  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII  

PPOOŁŁOOŻŻOONNYYCCHH  NNAA  TTEERREENNIIEE  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO..  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  pp..  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa..  
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WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --  ZZiieellnniiccaa;;  WW  cczzaassiiee  pprrzzeerrwwyy  sspprraawwddzziiłłaamm  nnaa  iillee  rreeaallnnyymm  jjeesstt  

ppoommyyssłłeemm  ii  pprróóbbaa  sspprrzzeeddaażżyy  tteejj  ddzziiaałłkkii  nnaattyycchhmmiiaasstt  ggddyy  kkoońńcczzyy  ssiięę  ddzziieerrżżaawwaa..  OOttóóżż  oodd  

mmoommeennttuu  wwyyssttaawwiieenniiaa  ddoo  sspprrzzeeddaażżyy  nniieerruucchhoommoośśccii  ggrruunnttoowweejj  nnaalleeżżąącceejj  ddoo  ggmmiinnyy  ww  ttrryybbiiee  

pprrzzeettaarrggoowwyymm,,  ddoo  mmoommeennttuu  sspprrzzeeddaażżyy  mmiijjaa  mmiinniimmuumm  55  mmiieessiięęccyy  aa  ooppttyymmaallnnyy  cczzaass  ttoo  66  

mmiieessiięęccyy..  CCoo  ttoo  oozznnaacczzaa??  ZZggooddnniiee  zz  uussttaawwąą  66  ttyyggooddnnii  wwyyłłoożżeenniiee,,  wwyywwiieesszzeenniiee  ttee  wwsszzyyssttkkiiee  

rrzzeecczzyy  ttrrwwaajjąą  ii  mmuusszząą  ttrrwwaaćć  bboo  wwyynniikkaajjąą  zz  uussttaawwyy  mmiięęddzzyy  55  aa  66  mmiieessiięęccyy..  WW  ttyymm  cczzaassiiee  

zziieemmiiaa  nniieeddzziieerrżżaawwiioonnaa,,  ttrraacciimmyy  nnaa  ttyymm  ww  cciiąągguu  66  mmiieessiięęccyy  113300..000000  ddoo  bbuuddżżeettuu  ggmmiinnyy..  SSttąądd  

żżeebbyy  nniiee  bbyyłłoo  wwąąttpplliiwwoośśccii,,  żżee  ttoo  jjeesstt  ddoo  llaatt  33  ddzziieerrżżaawwaa  ww  kkrróóttsszzyycchh  ooddcciinnkkaacchh  cczzaassoowwyycchh  aa  

nniiee  nnaa  33  llaattaa,,  ccoo  tteeżż  nniiee  bbllookkuujjee    sspprrzzeeddaażżyy,,  aallee  wwzzbbuuddzziiłłoo  ww  nniieekkttóórryycchh  zz  PPaańńssttwwaa  ttaakkiiee  

wwąąttpplliiwwoośśccii,,  pprrooppoonnuujjęę  ddoo  tteekkssttuu  uucchhwwaałłyy  wwpprroowwaaddzziićć  nnaassttęęppuujjąąccąą  aauuttooppoopprraawwkkęę;;    nnaa  cczzaass  

oozznnaacczzoonnyy    jjeeddnnoossttkkoowwoo  nniiee  ddłłuużżsszzyy  nniiżż  33  mmiieessiiąąccee,,  cczzyyllii  żżeebbyyśśmmyy  bbyyllii,,  żżeebbyymm  bbyyłłaa  

zzoobboowwiiąązzaannaa  żżeebbyy  ttee  ddzziieerrżżaawwyy  bbyyłłyy  ppoo  33  mmiieessiiąąccee..  WWtteeddyy  jjeeśśllii  nnaawweett  77  wwrrzzeeśśnniiaa,,  cczzyy  1100  

wwrrzzeeśśnniiaa  wwyyssttaawwiiaammyy  ttęę  ddzziiaałłkkęę  nnaa  sspprrzzeeddaażż,,  ttoo  mmiijjaa  oodd  55  ddoo  66  mmiieessiięęccyy  ddoo  mmoommeennttuu  

pprrzzeettaarrgguu..  WW  ttyymm  cczzaassiiee  mmoożżee  oonnaa  lleeżżeećć,,  nniikktt  nniiee  ppłłaaccii  ddzziieerrżżaawwyy  aannii  ppooddaattkkuu  aa  mmoożżee  oonnaa  

lleeżżeećć  ii  kkttoośś  ppłłaaccii  ppooddaatteekk  ii  113300..000000  ddzziieerrżżaawwyy,,  zzaa  tteenn  ookkrreess  66  mmiieessiięęccyy,,  ddwwaa  rraazzyy  ppoo  33  

mmiieessiiąąccee..  II  ww  ttyymm  mmoommeenncciiee  ddoocchhooddzzii  ddoo  pprrzzeettaarrgguu,,  kkttoośś  ssiięę  ssttaawwiiaa,,  kkuuppuujjee,,  bbyyćć  mmoożżee  kkttoośś  

iinnnnyy,,  ttoo    jjeesstt  rryyzzyykkoo  tteeggoo  kkttoo  ddzziieerrżżaawwii,,  aallbboo  ssiięę  nniiee  ssttaawwiiaa  ii  mmoożżeemmyy  nnaaddaall  cczzeerrppaaćć  ppoożżyyttkkii  zz  

tteeggoo,,  żżee  kkttoośś  ppłłaaccii  ppooddaatteekk  ii  kkttoośś  ppłłaaccii  ddzziieerrżżaawwęę..  CCzzyyllii  ww  ttyymm  mmoommeenncciiee  cchhccęę  ppooddkkrreeśślliićć,,  żżee  

ddzziieerrżżaawwaa  ww  żżaaddnnyymm  ssttooppnniiuu  nniiee  bbllookkuujjee    sspprrzzeeddaażżyy  tteejj  ddzziiaałłkkii,,  aallee  ppoozzwwaallaa  nnaamm  nniiee  ssttrraacciićć  

śśrrooddkkóóww,,  kkttóórree  ww  bbuuddżżeecciiee  tteeggoorroocczznnyymm  zzaa  tteenn  kkwwaarrttaałł  ssąą  zzaappllaannoowwaannee  aa  ww  bbuuddżżeecciiee  

pprrzzyysszzłłoorroocczznnyymm  bbęęddzziieemmyy  mmooggllii  jjee  zzaappllaannoowwaaćć,,  pprrzzyynnaajjmmnniieejj  nnaa  tteenn  ookkrreess  kkiieeddyy  ssiięę  nniiee  

sspprrzzeeddaa  bboo  ww  ttyymm  cczzaassiiee  ssiięę  nniiee  sspprrzzeeddaa,,  nnaa  ttee  kkoolleejjnnee  33  mmiieessiiąąccee..  WWiięęcc  pprrooppoozzyyccjjaa  mmoojjaa  jjeesstt  

ttaakkaa,,  żżeebbyy  ddoo  tteekkssttuu  uucchhwwaałłyy  WWyyrraażżaa  ssiięę  zzggooddęę  nnaa  zzaawwaarrcciiee  zz  ddoottyycchhcczzaassoowwyymm  ddzziieerrżżaawwccąą  

kkoolleejjnnyycchh  uummóóww  ddzziieerrżżaawwyy,,  ppoo  uummoowwaacchh  zzaawwaarrttyycchh  nnaa  cczzaass  oozznnaacczzoonnyy  jjeeddnnoossttkkoowwoo  nniiee  

ddłłuużżsszzyy  nniiżż  33  mmiieessiiąąccee  ddoo  llaatt  33  nnaa  nniieerruucchhoommoośśćć  ookkrreeśślloonnąą......  cczzyyllii  żżee  kkaażżddaa  uummoowwaa  nniiee  mmoożżee  

bbyyćć,,  ppoojjeeddyynncczzaa  uummoowwaa  nniiee  mmoożżee  bbyyćć  ddłłuużżsszzaa  nniiżż  33  mmiieessiiąąccee,,  aallee  ww  ssuummiiee  nniiee  mmooggąą  ssiięę  

zzłłoożżyyćć  nnaa  ddłłuużżeejj  nniiżż  33  llaattaa..  WW  ttyymm  mmoommeenncciiee  mmoożżeemmyy  jjąą  sspprrzzeeddaawwaaćć    zzaarraazz  ww  mmoommeenncciiee  

wwyyggaaśśnniięęcciiaa  ddzziieerrżżaawwyy,,  bbaa  nnaawweett  mmoożżeemmyy  jjąą  zzaarraazz  ppoo  ddłłuuggiimm  wweeeekkeennddzziiee  wwyyssttaawwiićć  bboo  

ddzziieerrżżaawwaa  nniiee  bbllookkuujjee  sspprrzzeeddaażżyy  bboo  ii  ttaakk  33  mmiieessiiąąccee  bbęęddąą  mmiijjaałłyy..  PPrroosszzęę  żżeebbyyśścciiee  PPaańńssttwwoo  

rroozzwwaażżyyllii  ttaakkąą  mmoożżlliiwwoośśćć,,  bboo  ttoo  zzaabbeezzppiieecczzaa  nnaass  nnaa  ookkrreess  sspprrzzeeddaażżyy  kkwwoottąą  113300  000000..  113300  000000  

ddoo  bbuuddżżeettuu  ggmmiinnyy,,  kkttóórree  ssąą  aallbboo  iicchh  nniiee  mmaa.. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb-  poddał pod  głosowanie przyjęcie 

zgłoszonej poprawki  zaproponowanej przez Panią Wójt 

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych,  za poprawką  głosowało 5  rraaddnnyycchh,,    

pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  77  rraaddnnyycchh,,    wwssttrrzzyymmaałł  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  11  rraaddnnyy  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  ssttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  ppoopprraawwkkaa  nniiee  zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa..  

  

STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU 

 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb-  poddał pod  głosowanie projekt uchwały  

w tej sprawie  

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie głosowało 5    

rraaddnnyycchh,,  pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  77  rraaddnnyycchh,,    wwssttrrzzyymmaałł  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  11  rraaddnnyy  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  ssttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa  nniiee  zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa.. 

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA  
  

AAdd..  66  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  NNIIEEOODDPPŁŁAATTNNEEGGOO  PPRRZZEEKKAAZZAANNIIAA  

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII..  



4 

 

 

 

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  pp..  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa..  

SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  pp..  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa  zzggłłoossiiłłaa  ppoopprraawwkkęę  ww  §§11  ddooppiissaanniiee  ww  nnaazzwwiiee  

GGeenneerraallnneejj  DDyyrreekkccjjii  DDrróógg  KKrraajjoowwyycchh  ii  AAuuttoossttrraadd..    

  

STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU  

  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb-  poddał pod  głosowanie projekt uchwały  

w tej sprawie  

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie głosowało   

1133  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  ssttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa  zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa.. 

  

AAdd..  77 

IINNTTEERREEPPEELLAACCJJEE,,  ZZAAPPYYTTAANNIIAA,,  WWOOLLNNEE  WWNNIIOOSSKKII    

NNiikktt  nniiee  zzaabbrraałł  ggłłoossuu  

  

AAdd..88..  

ZZAAKKOOŃŃCCZZEENNIIEE  SSEESSJJII   
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb - wobec wyczerpania porządku dziennego 

zamykam obrady  44 sesję Rady Gminy. 

 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Barbara Sagan 

 

 


