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PPrroottookkóółł  nnrr  4455//22001177  

zz  sseessjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  ww  WWiińńsskkuu  

ooddbbyytteejj  ww  ddnniiuu  88  wwrrzzeeśśnniiaa  22001177  rrookkuu 
 

Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 16
15

 i zakończono o godz. 16
30

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec 

ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Na obrady sesji spóźniła się radna Jolanta Rafałko, radny Daniel Moczydłowski.  

  

AAdd..11    

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

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sesja jest sesją nadzwyczajną, została 

zwołana na wniosek sześciu radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy powitał biorących udział w sesji,  Skarbnika Gminy- p. Annę 

Kupczyk, mieszkańców gminy, przedstawiciela prasy.   

NNaa  oobbrraaddyy  sseessjjii  pprrzzyybbyyłłaa  rraaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo  

AAdd..22  

PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  PPRROOPPOONNOOWWAANNEEGGOO  PPOORRZZĄĄDDKKUU  OOBBRRAADD   
Przewodniczący Rady Gminy przekazał; Szanowni Państwo dostaliśmy pismo Pani Wójt, 

informujące o tym, że Pani Wójt uznaje, że zwołanie sesji w tym terminie dzisiejszym 

ma jedynie wymiar polityczny i nie jest odpowiedzią na żadną nagłą potrzebę gminy Wińsko i 

że Pani Wójt w związku z podróżą służbową w dniu dzisiejszym nie będzie. W związku z tym 

w imieniu wnioskodawców dzisiejszej sesji wnoszę o zmiany w porządku obrad, chodzi o to, 

żebyśmy się w dniu dzisiejszym nie zajmowali tematem podjęcia uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko. Zgodnie ze statutem, mamy w statucie zapis 

że sprawy osobowe rozpatruje się w obecności zainteresowanego więc też jestem tego zdania, 

żeby Pani Wójt miała szansę się do tych wszystkich zarzutów w uzasadnieniu tej uchwały 

odnieść.   (…) Pierwszy punkt tak naprawdę to jest przedstawienie informacji Wójta Gminy 

Wińsko na temat aktualnego zanieczyszczenia wody na terenie gminy Wińsko  oraz sytuacji, 

która miała miejsce w miesiącu sierpniu. Pani Wójt informuje nas w dniu dzisiejszym, że ta 

informacja jest dopiero przygotowywana i zostanie przedstawiona 26 września. Nie wiem 

dlaczego tak długo musimy czekać, czyli ponad miesiąc od czasu wystąpienia tych 

wszystkich zdarzeń, na tego typu informacje, ale w związku z tym zwracam się do Państwa z 

prośbą o wycofanie tych dwóch punktów z porządku obrad oraz dołączenie do porządku 

obrad uchwały dotyczącej powołania Pani radnej Krystyny Tereszkiewicz na członka Komisji 

Mienia oraz na członka Komisji Rolnictwa.  

Następnie Przewodniczący zwracając się do wnioskodawców sesji zapytał czy wyrażają 

zgodę. 

Wnioskodawcy potwierdzili, nie było głosów przeciwnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wycofanie z 

porządku obrad pkt 3 i 4.  

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych,  za wnioskiem  głosowało 14 radnych 

(jednogłośnie) 

 

Głos zabrała Radna Anna Górska; Jeżeli statut tak wskazuje, w związku z tym przychylam 

się, bo to zgodne ze statutem musi być. 
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wprowadzenie do 

porządku obrad uchwały dotyczącej powołania radnej Tereszkiewicz do Komisji 

Mienia. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych,  za wnioskiem  głosowało 14 radnych 

(jednogłośnie) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wprowadzenie do 

porządku obrad uchwały dotyczącej powołania radnej Tereszkiewicz jako członka  

Komisji Rolnictwa. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych,  za wnioskiem  głosowało 14 radnych 

(jednogłośnie) 

 
Porządek obrad z poprawkami: 

11..  Otwarcie sesji. 

22..  Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

33..  Podjęcie uchwały w sprawie  zawiadomienia organów ścigania  o możliwości popełnienia 

przestępstwa. 

44..  Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka stałej Komisji Mienia Koommuunnaallnneeggoo,,  

GGoossppooddaarrkkii  MMiieesszzkkaanniioowweejj,,  OOcchhrroonnyy  PPrrzzeecciiwwppoożżaarroowweejj  ii  PPoorrzząąddkkuu  ppuubblliicczznneeggoo..  

55..  Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka stałej Komisji Rolnictwa,,  GGoossppooddaarrkkii  

GGrruunnttaammii  ii  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa.. 

66..  Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

Głos zabrał Radny Maciej Kiałka, który złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 

Podjęcie uchwały w sprawie  zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia 

przestępstwa. Uzasadnił; Wniosek swój tym motywuję, że na komisji nie mieliśmy pełnej 

informacji, nie mieliśmy dokumentów stwierdzających czy badanie, czy po prostu cały tok 

działania i postępowania w ogóle w okresie od pobrania próbek do chwili obecnej, dlatego po 

prostu nie mamy pełnej informacji, nie możemy nad tym punktem uważam debatować. 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapytał czy jest zgoda wnioskodawców na 

zmianę porządku? 

Radna Jolanta Rafałko nie wyraziła zgody. 

Radny Stanisław Tolisz nie wyraził zgody. 

Radna Anna Górska nie wyraziła zgody. 

Radna Barbara Żeliźniak nie wyraziła zgody. 

Radny Józef Kaczmarek nie wyraził zgody. 

Radny Michał Gołąb nie wyraził zgody. 

 

NNaa  oobbrraaddyy  sseessjjii  pprrzzyybbyyłł  rraaddnnyy  DDaanniieell  MMoocczzyyddłłoowwsskkii 

 

Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z poprawkami.  

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad z 

poprawkami  głosowało 10 radnych, wstrzymało się od głosowania 5 radnych.  

  
AAdd..33    

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZAAWWIIAADDOOMMIIEENNIIAA  OORRGGAANNÓÓWW  ŚŚCCIIGGAANNIIAA    

OO  MMOOŻŻLLIIWWOOŚŚCCII  PPOOPPEEŁŁNNIIEENNIIAA  PPRRZZEESSTTĘĘPPSSTTWWAA..  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb  ooddcczzyyttaałł  pprroojjeekktt  uucchhwwaałłyy.. 
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NNaassttęęppnniiee  PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  ppoowwiieeddzziiaałł;;  SSzzaannoowwnnii  PPaańńssttwwoo,,  pprrzzeedd  cchhwwiilląą  nnaa  

ppoołłąącczzoonnyycchh  kkoommiissjjaacchh  ddyysskkuuttoowwaalliiśśmmyy  nnaa  tteenn  tteemmaatt,,  cchhcciiaałłbbyymm  ddoo  tteeggoo  pprrzzeekkaazzuu  jjeesszzcczzee  

ddooddaaćć  ttaakkąą  iinnffoorrmmaaccjjęę,,  kkttóórraa  ddoo  mmnniiee  ddoocciieerraa,,  żżee  kkaażżddyy  zz  PPaańńssttwwaa  mmaa  ppooddppiissaannąą  uummoowwęę  nnaa  

ddoossttaarrcczzeenniiee  wwooddyy..  TTaamm  jjeesstt  ttaakkii  zzaappiiss,,  żżee  zzaakkłłaadd  pprroodduukkuujjąąccyy  wwooddęę  oo  kkaażżddeejj  pprrzzeerrwwiiee  ww  

ddoossttaarrcczzaanniiuu  wwooddyy,,  cczzyy  tteeżż  oo  tteeggoo  rrooddzzaajjuu  zzaanniieecczzyysszzcczzeenniiaacchh  ww  ssppoossóóbb,,  ZZaakkłłaadd  GGoossppooddaarrkkii  

KKoommuunnaallnneejj,,  kkttóórryy  ttaakk  nnaapprraawwddęę  jjeesstt  ppooddlleeggłłyy  WWóójjttoowwii  bboo  jjeesstt  jjeeddnnoossttkkąą  ggmmiinnnnąą,,  nniiee  jjeesstt  

jjaakkąąśś  jjeeddnnoossttkkąą  ooddrręębbnnąą,,  ww  ssppoossóóbb  zzwwyycczzaajjoowwyy  iinnffoorrmmuujjee  mmiieesszzkkaańńccóóww  ggmmiinnyy  oo  tteeggoo  rrooddzzaajjuu  

zzaaggrroożżeenniiaacchh..  JJaakk  sspprraawwddzziiłłeemm  nnaa  ssttrroonniiee  iinntteerrnneettoowweejj,,  oossttaattnniiaa  iinnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  ssttrroonniiee  nnaa  

pprrzzyykkłłaadd  ZZaakkłłaadduu  GGoossppooddaarrkkii  KKoommuunnaallnneejj  jjeesstt  zz  88  ssiieerrppnniiaa  tteeggoo  rrookkuu..  DDoo  tteejj  ppoorryy  nniiee  mmaa  

żżaaddnneejj  wwzzmmiiaannkkii,,  żżee  tteeggoo  ttyyppuu  ssyyttuuaaccjjaa  mmiiaałłaa  mmiieejjssccee  ii  ddoocchhooddzząą  ddoo  mmnniiee  iinnffoorrmmaaccjjee,,  żżee  

mmiieesszzkkaańńccyy  ggmmiinnyy  ttaakk  cczzyyttaajjąącc  ttąą  uummoowwęę  bbęęddąą  ssiięę  uubbiieeggaaćć  oodd  ggmmiinnyy  oo  ooddsszzkkooddoowwaanniiee  zz  tteeggoo  

ttyyttuułłuu,,  żżee  mmooggllii  zzoossttaaćć  nnaarraażżeennii  nnaa  uuttrraattęę  żżyycciiaa  bbąąddźź  zzddrroowwiiaa,,  bbyyćć  mmoożżee  ppoonniieeśśllii  jjaakkiieeśś  

kkoonnkkrreettnnee  ssttrraattyy..  DDllaatteeggoo  tteeżż  ssłłuusszznnee  wwyyddaajjee  mmii  ssiięę  zzaawwiiaaddoommiieenniiee  oorrggaannóóww  śścciiggaanniiaa  oo  tteejj  

ccaałłeejj  ssyyttuuaaccjjii,,  żżeebbyy  jjaakk  nnaajjsszzyybbcciieejj  ttaa  sspprraawwaa  zzoossttaałłaa  wwyyjjaaśśnniioonnaa  ii  żżeebbyy  nniieezzaalleeżżnnaa  iinnssttyyttuuccjjaa  

ppoowwiieeddzziiaałłaa  nnaamm,,  cczzyy  kkttoośś  ww  tteejj  sspprraawwiiee  rrzzeecczzyywwiiśścciiee  zzaawwiinniiłł,,  cczzyy  mmiieesszzkkaańńccyy  zzoossttaallii  

pprraawwiiddłłoowwoo  ppooiinnffoorrmmoowwaannii  cczzyy  nniiee..  

GGłłooss  zzaabbrraałłaa  RRaaddnnaa  AAnnnnaa  GGóórrsskkaa;;    PPoowwttóórrzzęę  ttoo  ccoo  mmóówwiiłłaamm,,  żżee  wwłłooddaarrzz  ggmmiinnnnyy  wweeddłłuugg  mmnniiee  

zzaaggrroożżeenniiee  ttoo  jjeesstt  ttaakkiiee,,  mmoożżee  bbyyćć  iinnnnee  ii  mmuussii  ttaakkąą  wwiieeddzzęę  ii  ttaakkiiee  mmoożżee  cczzyynnnnoośśccii  kkttóórree  

ppooiinnffoorrmmuujjąą  mmiieesszzkkaańńccóóww  oo  ttyymm  zzaaggrroożżeenniiuu,,  żżeebbyy  mmaajjąącc  nnaa  uuwwaaddzzee  zzddrroowwiiee  mmiieesszzkkaańńccóóww  

ttaakkaa  iinnffoorrmmaaccjjaa  oodd  wwłłooddaarrzzyy  ggmmiinnyy  ppoowwiinnnnaa  ppoo  pprroossttuu  wwyyjjśśćć  ww  tteerreenn,,  cchhoocciiaażżbbyy  ddoo  ssoołłttyyssóóww  

aa  ssoołłttyyssii  ddaalleejj..         

 

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb-  poddał pod  głosowanie projekt uchwały  

w tej sprawie  

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie głosowało   

99  rraaddnnyycchh,,  pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  44  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  22  rraaddnnyy  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  ssttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa  zzoossttaałłaa  pprrzzyyjjęęttaa..  

  

AAdd..  44  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  PPOOWWOOŁŁAANNIIAA  CCZZŁŁOONNKKAA  SSTTAAŁŁEEJJ  KKOOMMIISSJJII  

MMIIEENNIIAA  KKOOMMUUNNAALLNNEEGGOO,,  GGOOSSPPOODDAARRKKII  MMIIEESSZZKKAANNIIOOWWEEJJ,,  OOCCHHRROONNYY  

PPRRZZEECCIIWWPPOOŻŻAARROOWWEEJJ  II  PPOORRZZĄĄDDKKUU  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb  ooddcczzyyttaałł  pprroojjeekktt  uucchhwwaałłyy.. 

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  zzwwrraaccaajjąącc  ssiięę  ddoo  rraaddnneejj  KKrryyssttyynnyy  TTeerreesszzkkiieewwiicczz  zzaappyyttaałł  cczzyy  

ppoottwwiieerrddzzaa,,  żżee  cchhccee  pprraaccoowwaaćć  ww  tteejj  kkoommiissjjii??  

RRaaddnnaa  KKrryyssttyynnaa  TTeerreesszzkkiieewwiicczz  ppoottwwiieerrddzziiłłaa.. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb-  poddał pod  głosowanie projekt uchwały  

w tej sprawie  

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie głosowało  

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

 

AAdd..  55  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE    PPOOWWOOŁŁAANNIIAA  CCZZŁŁOONNKKAA  SSTTAAŁŁEEJJ  KKOOMMIISSJJII  

RROOLLNNIICCTTWWAA,,  GGOOSSPPOODDAARRKKII  GGRRUUNNTTAAMMII  II  OOCCHHRROONNYY  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb  ooddcczzyyttaałł  pprroojjeekktt  uucchhwwaałłyy..  
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PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  zzwwrraaccaajjąącc  ssiięę  ddoo  rraaddnneejj  KKrryyssttyynnyy  TTeerreesszzkkiieewwiicczz  zzaappyyttaałł  cczzyy  

ppoottwwiieerrddzzaa,,  żżee  cchhccee  pprraaccoowwaaćć  ww  tteejj  kkoommiissjjii??  

RRaaddnnaa  KKrryyssttyynnaa  TTeerreesszzkkiieewwiicczz  ppoottwwiieerrddzziiłłaa.. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb-  poddał pod  głosowanie projekt uchwały  

w tej sprawie.  

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie głosowało  

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

 

AAdd..66..  

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

zamykam obrady  45 sesję Rady Gminy. 

 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Barbara Sagan 

 

 


