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Protokół nr 46/2017
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 29 września 2017 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 820 i zakończono o godz. 1330
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności 15
radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad.1
OTWARCIE SESJI
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, Skarbnik Gminy- p. Annę Kupczyk, Sekretarz Gminy- p. Anetę
Niewiarowską, Mecenasa- p. Mateusza Chlebowskiego, sołtysów, przedstawiciela prasy.
Ad.2
PRZYJĘCIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII , XLIV i XLV sesji.
4. Informacje i komunikaty.
- Przedstawienie informacji Wójta Gminy Wińsko na temat aktualnego zanieczyszczenia
wody na terenie gminy Wińsko oraz sytuacji, która miała miejsce w miesiącu sierpniu.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy
dostępne on-line" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wińsko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXVIII/214/2016 Rady Gminy
Wińsko z dnia 30 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
Gminy Wińsko.
12. 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.
13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Wińsko" oraz zmiany uchwały nr XLIII/328/2017 z dnia 28.06.2017 roku 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
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proekologiczne oraz wzrostu 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".
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wińsko.
16. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2017
roku, kształtowaniu się długoletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017r. oraz
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2017 r.
17. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
18. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapytał o propozycje zmian do porządku obrad.
Głos zabrała Radna Anna Górska; Zgłaszam wniosek, o wycofanie z dzisiejszej sesji uchwały
zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zamiast tej uchwały proszę o uchwałę
odnośnie stanowiska Rady Gminy Wińsko w sprawie dofinansowania przebudowy drogi
powiatowej nr 12750 w miejscowości Dąbie.
Następnie głos zabrała Radna Jolanta Rafałko; Chciałam złożyć wniosek w sprawie
wycofania z obrad uchwały w sprawie zamiany nieruchomości komunalnych stanowiących
własność gminy Wińsko.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica zauważyła, że radna wycofuje projekt, którego Wójt
jeszcze nie wprowadziła.
Radna Jolanta Rafałko przekazała, że był omawiany na komisjach.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica zgłosiła wprowadzenie do porządku dwóch
projektów uchwał, w sprawie zamiany nieruchomości oraz przejęcie udziałów we
współwłasności nieruchomości. Następnie powiedziała; Jeśli chodzi o umowę w sprawie
Dąbia to została przez Starostwo Powiatowe poprawiona i mam ją tutaj ze sobą, więc kolejna
próba szantażu bo do jednej Pan Przewodniczący się przyznał
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Do niczego się nie przyznałem Pani Wójt.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; w czasie komisji do kamery, co zostało
zarejestrowane a teraz jest kolejna próba szantażu. Umowa została poprawiona, nie stanowi
już zagrożenia dla gminy Wińsko, dla budżetu na rok 2017. Została uściślona w tych
momentach których ja nie mogłam zaakceptować jako odpowiedzialna za wykonanie budżetu.
W tej chwili, jeśli Starostwo nie zdąży zrobić tej drogi w tym czasie, to jest to
odpowiedzialność Starostwa czyli właściciela drogi, jeżeli nie zmieści się w tych środkach a
na pewno się nie zmieści przy tych zaleceniach konserwatorskich, to odpowiedzialność za
każdą zwyżkę ceny wykonania spada tylko na Starostwo a już nie na gminę. Mam tę umowę
ze sobą, bo obie dzisiaj jedziemy do Wrocławia na podpisanie innych umów i stąd mamy ze
sobą pieczątki, mamy ze sobą umowę i po drodze ją zostawiamy w Starostwie dzisiaj. Więc
taka próba, jest poprawiona w tych momentach o których pisałam, że są niebezpieczne i
niedopuszczalne dla Gminy Wińsko. Kwota jest przewidywalna do końca, może być niższa
nie może być wyższa i wypłata jest po odbiorze, na pewno w tym roku kalendarzowym. Więc
jeżeli tego odbioru nie będzie w tym roku kalendarzowym to my nie przelewamy pieniędzy,
czyli jesteśmy bezpieczni. I o to mam obowiązek zadbać. I o to właśnie zadbałam.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, zarzuciła mi tutaj Pani publicznie
próbę szantażu, nic takiego nie miało miejsca.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To już kto inny rozstrzygnie.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Gratuluję Pani poczucia humoru. Na ostatnich
komisjach wstrzymałem się od głosowania nad tą uchwałą i to mówię tutaj publicznie jeszcze
raz do kamery, ponieważ naprawdę obawiam się, że przy tych tak naprawdę pracochłonnych
projektach jak droga do Węglewa czy na przykład remont tego zabytkowego obiektu, tego
dworku, nie wyrobi się Pani w czasie do końca roku i będzie podobna sytuacja jak w Dąbiu.
Dlatego w dalszym ciągu podtrzymuję swoje zdanie z piątkowych komisji.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja ponoszę odpowiedzialność za to czy się wyrobię
czy się nie wyrobię i ja jestem przekonana, że się wyrobię, a w tej chwili odrzucenie środków,
ja mam nadzieję, że radny Tolisz zabierze tutaj głos. Odrzucenie środków zewnętrznych na
remont drogi w Węglewie ponieważ Pan Przewodniczący ocenia, że ja się nie wyrobię?
Odrzucenie środków na remont dachu pałacu, który się po prostu zawali? Środki o które
wnioskuję są to środki wolne, nie zabierane z żadnych zadań. Z żadnych zadań, nikt nie jest
pozbawiony kto jest w budżecie żadnych pieniędzy. I odrzucamy 216.000 i 225.000. Stać nas
na odrzucenie dzisiaj na tej sesji pół miliona. Stać nas, jeżeli Państwo uważacie, że nas stać
proszę bardzo, ja uważam że nie. Poza tym tracimy wiarygodność w tym momencie, bo ja od
początku mówiłam, że droga Węglewo jest pierwsza na liście rezerwowej. Droga Węglewo
jest pierwsza na liście rezerwowej po rozstrzygnięciu przetargów. Wiadomo, że te przetargi
miały być rozstrzygnięte do 30 września i od kilku dni wiemy, że dostajemy te pieniądze.
Więc w tym momencie ktoś następny zdąży bo weźmie te środki. FOGR, który daje pieniądze
na drogi, wiejskie drogi takie jak nasze, FOGR który daje pieniądze na remonty stawów,
gdzie składamy kilka projektów do 30 listopada, FOGR gdzie chcemy składać, bo
przypominam kto nie był na komisjach to może tego nie wiedzieć, że złożyliśmy na drogę
Głębowice - Brzózka, duży projekt do infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej do
Skarbu Państwa (..) jest finansowany 50 na 50, to jest potężna i droga droga. (…) Zanim
będziemy układać budżet na 18 rok będziemy wiedzieli czy mamy te środki i wtedy Państwo
zdecydujecie czy drugie tyle wkładamy do budżetu czy nie. A z Brzózki do Stryjna jest droga
za wąska i tam to finansowanie nie wchodzi. Tam musi być zrobiona droga lżejsza, tańsza
czyli właśnie z FOGR i w tym momencie Głębowice są przez Stryjno połączone z Wińskiem,
jest to ogromny skrót i jest całość tego zadania zrobiona. Tracimy wiarygodność przed takim
funduszem jak FOGR ponieważ Pan ocenia, że ja się nie wyrobię z drogą (...)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, ja oceniam w ten sposób ponieważ
Pani zdecydowała się na ocenę działań Starosty który, oceniła Pani że on nie wykona remontu
drogi 500m a tu mówimy o kilometrze w Węglewie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale naprawił swój błąd, my nie jesteśmy tym
obciążeni zwłaszcza, że tam ten remont drogi polega na jej rozbiórce, na głębokich pracach
archeologicznych.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Cała droga Piłsudskiego była pod nadzorem
archeologicznym i tu były głębokie prace archeologiczne.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Mam wszystkie te dokumenty, ale skoro Pan
Starosta jako właściciel drogi bierze za to odpowiedzialność to ja mam umowę i dopłacamy
się do tego, bierze za to odpowiedzialność, tak jak ja biorę odpowiedzialność za Węglewo.
Jeżeli Pan, Panie radny nie poprze tego wniosku żeby dofinansować to, że dostaliśmy z
FOGR na Węglewo no to, ja nie wierzę że Pan tego nie zrobi. Może jednak radny Tolisz,
Panie radny to jest wioska w Pana okręgu. Morzyna i Węglewo były składane w tamtym roku
nie dostaliśmy, w tym roku dostaliśmy na obie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, proszę nie szantażować radnego
Tolisza.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To nie jest szantaż, odwołuję się bo to jest Pana
Tolisza okręg wyborczy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To jest szantaż, jak najbardziej szantaż.
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Radny Stanisław Tolisz; Z czego to wynikło? Pani robi tutaj normalnie krecią robotę, bo Pani
sprowadzała komisję na drogę w Dąbiu, konserwatora żeby uwalić to
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie sprowadzałam, Państwo sprowadzili.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt proszę mi nie przerywać, Pani robiła taką krecią robotę i
to jest dywersja, bo Pani robiła szkodę
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Niech Pan się skupi na swoim okręgu wyborczym,
co Pan zrobił dla Węglewa?
Radny Stanisław Tolisz; Ja Pani mówię jak jest. I teraz Pani stawia kogoś przed ścianą i mówi
Pani, że trzeba to wszystko przegłosować, niestety nie tak. Nie tak się robi. (…) Pani
specjalnie robiła wszystko żeby tylko to uwalić. Ze względu na Panią Górską Panią Anię, nie
wolno tak robić Pani Wójt.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Starostwo musiało się zwrócić do konserwatora a
konserwator musiał (…)
Radny Stanisław Tolisz; Ze Starostwa żeśmy mieliśmy zapewnienie w 100% tyle razy, że
tylko potrzebna jest Pani zgoda i co było?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jaka moja zgoda?
Radny Stanisław Tolisz;Wszystko było przeciwko.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica;Starostwo było stać bez naszych pieniędzy na
zrobienie tej drogi, 166.000 na Głębowicach, z początku zdeklarowaliśmy że się dołożymy to
się dołożymy a tak zwane sprowadzenie konserwatora, konserwator nie mógł nie przyjechać.
Odwołanie Pana Starosty było skuteczne, poniesie większe koszty i będzie robił tę drogę a
Gmina Wińsko i jej budżet, za który ja jestem odpowiedzialna jest bezpieczna po poprawieniu
tej umowy.
Radny Józef Kaczmarek; Proszę Państwa ja powtórzę to co powiedziałem na komisjach,
jednak jest wina po Pani stronie Pani Wójt, że ta droga to porozumienie nie zostało podpisane.
Proszę Państwa (…) skoro tutaj radni wszyscy jacy jesteśmy 15 „za” podniosło rękę za tą że
dokładamy się do drogi w Dąbiu, radni powiatowi się dołożyli też do tej drogi i też podnieśli
rękę, Pan Starosta się podpisał a Pani cały czas coś wyszukuje (…) Ja uważam, że tu jest
56.000 Pani Wójt, to można było już dawno podpisać. Komisje były wtorek dzisiaj mamy
piątek, miała Pani trzy dni i Pani tego nie podpisała. Dlaczego Pani tego nie podpisała? Jak
Pani spojrzy temu sołtysowi z Dąbia, jak tym ludziom z Dąbia Pani spojrzy, bo co dlaczego?
Bo nie, bo ja tak uważam? Pani Wójt, niech Pani zastanowi się, bo naprawdę to idzie
wszystko w złym kierunku. Skoro są wszyscy, wszyscy powtarzam za tą drogą tylko Pani nie,
to jaki my szantaż? My szantaż stosujemy?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dziś umowa brzmi, przepraszam bardzo Pan
kłamie publicznie na mój temat dlatego ja muszę odpowiedzieć. Gmina udzieli Powiatowi
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego
przebudowa drogi powiatowej nr 1275 D w Dąbiu do kwoty 56.000, co stanowi 20% kosztów
realizacji przedmiotowego zadania brutto. Końcowa wysokość udzielonej dotacji będzie
stanowiła 20% kosztów realizacji przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 56.000. I ten zapis
pojawił się dopiero w projekcie trzy dni temu i musiałam skonsultować, w związku z tym że
tamten projekt miał kilka innych pułapek, musiałam skonsultować z Mecenasem, który
właśnie wrócił z wakacji w dniu, w którym były komisje i ja dzisiaj mam tę umowę ze sobą i
proszę Państwa tamta wersja pisała końcowa wysokość udzielonej dotacji będzie stanowiła
20% rzeczywistych kosztów realizacji przedmiotowego zadania. Rzeczywistych kosztów
realizacji a rzeczywiste koszty realizacji są nieprzewidywalne przy tym jakie konserwator
zabytków po tej drugiej komisji z odwołania nałożył na inwestora. Nie mówiła także o dacie
rozliczenia co stanowiło ryzyko dla gminy Wińsko, że nie rozliczy się z nie wiadomo jakiej
kwoty w roku 2017 a samorząd z budżetem rocznym stoi, chyba że zadanie jest wpisane w
WPF dwuletniego, tak jak mamy na przykład z targowiskiem czy z wodociągiem, wtedy
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jesteśmy bezpieczni. Więc zapis rzeczywistych kosztów, rzeczywistych kosztów bez względu
na to jakie one będą a konserwator zastrzegł, że zatrzymanie prac jeśli się znajdzie archeo, że
mamy wskazać muzeum, które przyjmie to co znajdą i tak dalej, kosztorys wyjściowy za
którym głosowaliśmy, głosowaliście Państwo nie ma nic wspólnego z tym obecnym
zadaniem. I jeżeli to ja jestem odpowiedzialna, Państwo wszyscy jesteście za, ale
odpowiedzialność za budżet ponoszę ja. Panie Przewodniczący na dziś ta umowa jest do
przyjęcia, a pismo w tej sprawie proszę Państwa wpłynęło do urzędu wczoraj. Ja miałam
tylko informację mejlową, że jest edytowalna wersja do zmienienia tej umowy z tą
propozycją, a wczoraj 28 września 2017 roku wpłynęło pismo datowane 27 września 17 roku
Pani Jolanta Krysowata- Zielnica Wójt Gminy Wińsko w związku z pismem i tak dalej
przesyłam umowę poprawioną i podpisane przez Wicestarostę Władysława Boczara. Proszę
bardzo niech Państwo zobaczą datę, 27 wyszło, 28 przyszło, dzisiaj jest 29 mam umowę ze
sobą.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, skupia się Pani tutaj tylko i
wyłącznie na fragmencie dotyczącym zmian w umowie a w piśmie do Starosty z 20 września
po pierwsze pisze Pani, że uchwała Rady Gminy powstała z inicjatywy grupy radnych i nie
jest Pani z nią zgodna
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; a dla mnie wiążąca jest uchwała budżetowa
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; jako wójt nie wnosiłam ani nie akceptowałam
tego projektu uchwały, dopiero uchwała budżetowa sporządzona 26 maja zobowiązuje mnie
do przekazania powiatowi kwoty 56.000 na zadanie przebudowa części drogi powiatowej nr
1275D Nie ma tu jednak mowy o tym, która ma to być część, przebieg drogi to przypominam
od Wińska przez Węgrzce, Kozowo, Gryżyce do Dąbia. I to jest kolejna zmiana, czyli daje
Pani propozycję zmian w budżecie na nasz wniosek, bo przypominam, że na tamtej sesji
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica;w kwestii budżetowej mogę złożyć tylko ja, tak
mówi ustawa o samorządzie. Państwa uchwała była intencyjna i ja ją wzięłam pod uwagę, ale
dla bezpieczeństwa zaznaczyłam odcinek drogi, ponieważ znałam dwie odpowiedzi
negatywne z 14 roku, kiedy jeszcze nie byłam wójtem, konserwatora zbytków, który
uniemożliwiał prace na tej drodze. Pan Starosta złożył wniosek do konserwatora zabytków
miesiąc po sesji na której obiecał te środki, trzy dni po referendum.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt to teraz jeżeli jest to porozumienie można powiedzieć
zadowala Panią, tak?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jest bezpieczne.
Radny Józef Kaczmarek; To nic nie stoi na przeszkodzie, że ta droga będzie realizowana, że
Pani teraz podpisze.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dzisiaj jadąc do Wrocławia zawieziemy, ją
wczoraj dostałam oficjalne pismo dopiero w tej sprawie.
Radny Józef Kaczmarek; I dzisiaj będzie porozumienie podpisane u Starosty.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak i zawiezione do Starostwa, żeby Starostwo
podpisało.
Radna Anna Górska; Proszę radnych, dla mnie Pani Wójt, przykro mi ale jest Pani
niewiarygodna. Na sesji 20 kwietnia jak była (...) droga w Dąbiu Pani powiedziała, że w
momencie kiedy tylko uzyska jakikolwiek dokument od konserwatora zabytków i on i my, czyli
Starostwo będziemy te środki przesuwać także jestem całym sercem za budową tej drogi.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; I to się nie zmieniło proszę Panią, tylko było to
niebezpieczne, umowa była niebezpieczna dla gminy.
Radna Anna Górska; jak najbardziej tak i teraz musimy zawrzeć stosowne porozumienie … z
Panem Nejmanem czekamy z tym porozumieniem i z tą uchwałą w sprawie Dąbia, do
momentu uzyskania wiarygodnego dokumentu od konserwatora zabytków o który to dokument
zwrócił się Pan Starosta a nie ja. (…) Cały czas sugerowała Pani w wypowiedziach swoich
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całym sercem jestem za Dąbiem, jak najbardziej ale jak to wyglądało w praktyce, Pani
najlepiej wie. Tu są jeszcze takie stwierdzenie Pani Wójt, to jest wszystko z protokołu Pani
słowa osobna uchwała w rzeczonej sprawie powstanie wówczas, kiedy Starostwo Powiatowe
w Wołowie uzyska odpowiedni dokument od konserwatora zabytków bądź zapewni, że środki
takie są przeznaczone i taki dokument mają, nie muszę tego dokumentu oglądać, jest początek
sezonu zdążymy tę drogę zrobić jeśli Powiat będzie do tego gotowy to i my z całym sercem
nikt z Państwa nie będzie na pewno też przeciwny tej drodze i nie będzie protestował, zdążymy
to zrobić. Proszę się uderzyć w piersi i odpowiedzieć sobie dlaczego Pani takim po prostu
zapałem przeszkadzała w wykonaniu tej drogi. Pani Wójt uzgodnienia Starosty zarządcy dróg
z Panią konserwator ustne ale dawały furtkę do tego, że mogli podjąć uchwałę rady powiatu
na której sesji byłam z Panem sołtysem, myśmy podjęli uchwałę, zrobiono kosztorys, projekt
remontu drogi i co się dzieje? Jak ufo na drogę w Dąbiu przyjeżdża Pani Wójt i pracownik
konserwatora zabytków, robią zdjęcia na drodze, co się dzieje pytają Panią, Pani odpowiada
zdjęcia robimy jak wygląda droga przed remontem a jak będzie po remoncie. Pani Wójt sołtys
zaglądał spod płota, zza płota, jak się wjeżdża do czyjejś miejscowości jest sołtys nie tylko
ten, tylko ten który też ma swoje zdanie i szanujmy wszystkich sołtysów. Pani Wójt sołtys
pyta co tu Państwo robicie, takie to było postępowanie i konserwator główna zabytków na
cały Dolny Śląsk przyjechała do Dąbia, sama zobaczyła i jeszcze raz potwierdziła, to są takie
małe kroki, kto musiał ingerować w to, żeby uczciwie ludzie otrzymali to, o co 20 lat się
starają i nie było środków finansowych, potem były konserwator zabytków wszystko zostało
usunięte. Radni podjęli uchwałę. Po co tu są ci radni? Podjęliśmy uchwałę której Pani nie
wykonała, nie przesunęła Pani tylko 56.000, Powiat dał 220 na tą drogę. Zwlekała i zwleka
Pani w czasie bo aura jest taka jaka jest. Każdy dzień na wagę złota, tak to wygląda. Ja na
komisjach emocjonalnie, może byłam zdenerwowana, przepraszam radnych, moja wypowiedź
była taka emocjonalna ale od serca i dzisiaj znalazłam ten protokół, wie Pani jak to mówiła
moja świętej pamięci mama, kto ino powiedział słowo honoru i robił a dzisiaj przysięga się i
jest dalej tak jak być nie powinno. Także tutaj ja uważam, że jest Pani bardzo nie w porządku
w stosunku do mieszkańców, w stosunku do nas radnych bo uchwały Rady należy
wykonywać.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Zarządzam 5 minut przerwy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Konserwator zabytków został zawiadomiony przez
Starostę i musiał przyjechać a ja byłam w Dąbiu przez nikogo o nic nie pytana, żeby zabrać
Panią konserwator i przewieźć na podwórko szkoły w Krzelowie, żeby wydała zgodę na
budowę boiska w zabytkowym parku, co też uczyniłam. A Pan sołtys widząc osobę obcą
robiącą zdjęcia, zbluzgał ją niemiłosiernie pytając kim Pani tutaj jest, a ona mu odpowiedziała
ja jestem od konserwatora zabytków i nagle Pan sołtys stał się bardzo miły (…) więc proszę
rozmowy sołtysa z Panią konserwator nie przypisywać mnie, bo ja się w ogóle nie
odzywałam, tylko zabierałam Panią konserwator do Krzelowa.
Przerwa 845-850
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący udzielił głosu sołtysowi sołectwa Dąbie.
Sołtys sołectwa Dąbie Henryk Sawczyn; W sprawie wulgarnej wypowiedzi do Pani
konserwator, oczywiście brednie, niesamowite brednie. Pani konserwator robiła zdjęcia,
przedstawiłem się, że jestem sołtysem tej miejscowości, pytam się co Pani robi? Robię zdjęcia
bo ponoć ma być robiona tutaj droga, mówię to w porządku. Pani Wójt (…) z jakąś Panią, nie
znam tej Pani (…), powiedziałem dzień dobry nawet ale Pani Wójt nie reaguje, bo trzeba
mieć troszkę inteligencji w sobie, niestety nie, oczywiście żadne dzień dobry, zabrałem się i
poszedłem. W ogóle nie było żadnej rozmowy z Panią konserwator, żebym ja coś gdzieś
uwagę zwracał albo się wulgarnie do niej odezwał. Pani Wójt robiła se sesję zdjęciową na
naszej drodze, zdjęcia które się robi jezdni, żeby ta jednia gdzie są jakieś załamania, zdjęcia
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były robione z góry. Z góry jak się robi zdjęcia to jezdnia wygląda pięknie, bo jak się robi
zdjęcie w pozycji kuczącej widzi się płaszczyznę drogi to widać gdzie są wgłębienia, gdzie są
zagłębienia i tak dalej, więc dlaczego kłamstwem Pani Wójt się posługuje, że ja ją
zbluzgałem. Pani Wójt, inteligencji troszkę w sobie troszkę trzeba mieć, ale inteligencje
trzeba mieć nie nabytą tylko wrodzoną a Pani niestety ma nabytą (...).
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ponieważ w pracy radnych powinniśmy opierać
się na dokumentach jak pokazują te doświadczenia nasze współpracy z Panią Wójt Krysowatą
a nie na zapewnieniach, dlatego ogłaszam przerwę w sesji do momentu przedstawienia
radnym podpisanego porozumienia na drogę w Dąbiu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Przecież ono tu leży. Cały czas tu leży, przecież
mówię Panu wczoraj dostałam dokument, dzisiaj przyszłam z umową a jadę do Wrocławia o
wpół do dwunastej, po drodze mam Wołów, przecież Pan nie słucha co ja mówię.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jest ogłoszona przerwa do czasu przedstawienia
radnym, jeżeli radni otrzymają ten dokument skserowany wtedy obrady będą wznowione.
Przerwa 855-940
Po zakończeniu przerwy na obrady sesji nie powrócił radny Daniel Moczydłowski
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przekazał, że radny Moczydłowski
poinformował Przewodniczącego, że w związku ze swoimi obowiązkami jako opiekuna
Młodzieżowej Rady musi udać się do szkoły. Wznowił obrady w składzie 14 osób.
Głos zabrała Radna Anna Górska; Ponieważ zgłosiłam wniosek o wycofanie z porządku
obrad punktu 7 (…) ze względu na to, że tam miało być wprowadzone stanowisko Radnych
odnośnie wykonania uchwały radnych w sprawie finansowania drogi w Dąbiu, ponieważ
stanowisko radnych zostało przez Panią Wójt uwzględnione i porozumienie zostało
podpisane, w związku z tym nie ma potrzeby wprowadzać tego zadania, tej uchwały pod
głosowanie, wycofuję swój wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb chciałem powiedzieć to co było omawiane na
komisjach, trafił do mnie wniosek podpisany przez siedmiu radnych w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko, o tym dyskutowaliśmy na komisjach i też chciałbym
zgłosić do dzisiejszego porządku obrad. (…) Proponuję, żeby wniosek w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko znalazł się w punkcie tuż przed podjęciem uchwały w
sprawie zmiany budżetu, po punkcie 6. Kto z Państwa jest za tym, żeby rozszerzyć dzisiejszy
porządek obrad również o tą uchwałę, bardzo proszę o podniesienie ręki.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem głosowało 10 radny,
wstrzymało się od głosowania 4 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projekt uchwały w sprawie przejęcia udziałów we współwłasności
nieruchomości położonych w miejscowości Małowice.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem głosowało 13 radnych,
wstrzymał się od głosowania 1 radny
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości komunalnych
stanowiących własność Gminy Wińsko.
Głos zabrała Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica m.in. mówiąc; Nie możemy
remontować naszej nieruchomości, ponieważ współwłaściciela nie stać żeby się dołożyć a m y
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taki obowiązek żeby od niego wziąć mamy. Ten pałac się zawali, wtedy będziemy musieli bo
to jest nasza wina, będziemy musieli im dać mieszkanie. W tej chwili mamy szansę na
zamianę przy pełnym zabezpieczeniu najlepiej rozumianego interesu lokatora mieszkania na
które się chcemy zamienić. Ten lokator, młody człowiek ma w tej chwili mieszkanie za duże,
siostra chciała go wyrzucić z tego mieszkania po wykupieniu, dlatego nie pozwoliłam żeby je
wykupiła. Siostra mieszka za granicą, mieszkanie jest za duże, on się potwornie zadłuża. Ma
do wyboru mieszkanie w Wińsku, Piskorzynie lub w Smogorzówku gdzie miałby od razu
pracę konserwatora, mieszkanie małe i bez tej zamiany, my skazujemy się na to, że będziemy
musieli się temu właścicielowi i tak i tak dać nasz lokal bo z naszej winy pałac się wali.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem głosowało 5 radnych,
przeciw głosowało 7 radnych, wstrzymało się od głosowania 2 radnych
Porządek obrad z poprawkami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII , XLIV i XLV sesji.
4. Informacje i komunikaty.
- Przedstawienie informacji Wójta Gminy Wińsko na temat aktualnego zanieczyszczenia
wody na terenie gminy Wińsko oraz sytuacji, która miała miejsce w miesiącu sierpniu.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy
dostępne on-line" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wińsko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXVIII/214/2016 Rady Gminy
Wińsko z dnia 30 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
Gminy Wińsko.
13. 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.
14. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Wińsko" oraz zmiany uchwały nr XLIII/328/2017 z dnia 28.06.2017 roku 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 wzrostu 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".
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wińsko.
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17. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia udziałów we współwłasności nieruchomości
położonych w miejscowości Małowice.
18. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2017
roku, kształtowaniu się długoletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017r. oraz
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2017 r.
19. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
20. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
obrad z poprawkami.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad z
poprawkami głosowało 9 radnych, wstrzymało się od głosowania 5 radnych.
Ad.3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLIII, XLIV i XLV SESJI.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że protokoły były do wglądu w
biurze rady gminy, były również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z XLIII sesji
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokołu z XLIII sesji
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z XLIV sesji
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokołu z XLIV sesji
głosowało 13 radnych.
Radny Maciej Kiałka nie brał udziału w głosowaniu
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z XLV sesji
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokołu z XLV sesji
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Ad. 4
INFORMACJE I KOMUNIKATY
INFORMACJE WÓJTA GMINY
 przedstawienie informacji Wójta Gminy Wińsko na temat aktualnego
zanieczyszczenia wody na terenie Gminy Wińsko oraz sytuacji, która miała miejsce w
miesiącu sierpniu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie przedstawię tej informacji ponieważ sprawa
została zgłoszona do prokuratury, jestem po kontakcie z prokuratorem i do czasu wyjaśnienia
przez prokuratora nie powinnam udzielać informacji na ten temat.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; A na temat aktualnego zanieczyszczenia wody
na terenie gminy Wińsko?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Aktualnego to znaczy?
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Na dzień dzisiejszy, jak wygląda sprawa?
Byłem ostatnio w urzędzie gminy, widziałem jakieś karteczki dotyczące wody, są jakieś
planowane wyłączenia, w Piskorzynie nie było wody, na terenie Wińska nie było.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To nie ma żadnego związku.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To Pani wie a my nie wiemy, dlatego prosimy o
aktualną informację.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeżeli Pan przeczytał to ogłoszenie, to Pan wie, że
nie chodziło o zanieczyszczenie tylko o planowane zamknięcie w związku z zakończeniem
pewnej inwestycji na SUW-ie, więc po zakończonej inwestycji jest płukanie zbiorników i w
tym czasie nie ma wody, to była jedna noc i to było planowane, mogliśmy to przewidzieć. W
Piskorzynie była potężna awaria, awaria jest nieprzewidywalna i też nigdy nie wiadomo czy
jej usuwanie zajmie godzinę czy pięć godzin. Poza tym mamy pod jedną studnią osiemnaście
wiosek w związku z tym po usunięciu awarii system jest rozhuśtany i te zaniki wody mogą
wciąż występować, w związku z tym, że nie jesteśmy w stanie poinformować jak długo nie
będzie wody jeżeli trwa usuwanie awarii (…) komunalka naprawiła to w cztery godziny,
chociaż to była rzeka właściwie to co się wydobywało, zresztą mam dokumentację
fotograficzną, ktoś przed laty założył blaszaną opaskę o grubości puszki konserwy zamiast
specjalistyczną nakładkę z uszczelką, to w tym momencie przez lata skorodowało puściło i to
była awaria usunięta w cztery godziny. W związku z tym to z żadnym zanieczyszczeniem
wody nie ma nic wspólnego, zawsze po naprawie, po awariach woda jest chlorowana.
Instytucją kompetentną do badania stanu wody jest sanepid i firma zewnętrzna autoryzowana
do której się zwracamy z bardziej skomplikowanymi badaniami, których sanepid nie mógł
przeprowadzać. To nie jest kwestia zanieczyszczenia wody tylko prac na wodociągach.
W okresie międzysesyjnym najważniejsze jakimi się zajmowałam kolejno; wspólnoty
mieszkaniowe udało się założyć kilka z profesjonalnym zarządcą co zaczyna nam
porządkować sytuację prawną obiektów w których mamy mieszkania wraz z
współwłaścicielami prywatnymi. Przejęcie folwarku w Piskorzynie z Agencji Nieruchomości
Rolnych dosłownie trzy dni przed restrukturyzacją czy też likwidacją tejże Agencji.
Przeprowadziłam uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie
inwestycji na naszym odcinku DK 36, będzie kilka inwestycji podnoszących bezpieczeństwo,
wjazdy, zjazdy i pół-ronda. Rozstrzygnięcie przetargów i uruchomienie realizacji zadań oraz
zakończenie realizacji niektórych zadań, przykładowo żłobki zadanie zakończone,
termomodernizacja Urzędu Gminy gotowe do odbioru, Senior+ w trakcie realizacji, boisko
wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Krzelowie w trakcie realizacji, 10 dni temu
pierwsza łyżka ziemi została podniesiona, dziś stawiamy jeszcze ogrodzenie i przygotowane
podłoże na ostatnią warstwę na tym boisku. Stadion w Wińsku – rozstrzygnięcie przetargu,
wczoraj ruszyły prace, remonty sal gimnastycznych Krzelów, Orzeszków w trakcie realizacji,
wóz strażacki dla OSP Smogorzów Wielki przetarg rozstrzygnięty, droga w Morzynie
przetarg rozstrzygnięty poprawki w dokumentacji także można powiedzieć w trakcie
realizacji chociaż jeszcze maszyny nie wjechały. Mieszkania socjalne dofinansowywane (…)
takie których nie było, bo na takie mamy dofinansowywanie, w trakcie realizacji. Mieszkania
chronione w Smogorzówku, to oczywiście jeżeli w uchwale budżetowej znajdą się ta połowa
środków naszych to 216.000 dostajemy z Ministerstwa Rodziny i możemy uratować ten
pałac. Droga w Węglewie o ile Rada przyzna środki własne, wtedy trzeba dołożyć do tej drogi
dostaliśmy tak jak zapowiadałam od maja, że jesteśmy z Węglewem pierwsi na liście
rezerwowej i 220.500 dostaliśmy, dostaniemy jeżeli będziemy mieli tą brakującą część.
Przystąpiliśmy do programu niskiej emisji czyli wymiana pieców dla mieszkańców,
przedłużyliśmy termin, zainteresowanie było duże, ludzie nie bardzo rozumieli, że
rzeczywiście może się zdarzyć i myśleli, że można z tym czekać więc przedłużyliśmy do
końca września, już prawie 90 podań, dosłownie kilka się nie zakwalifikowało tylko,
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profesjonalna firma się tym zajmuje żebyśmy nie popełnili błędu, jest to rzecz z której mają
korzyść mieszkańcy, sama gmina tylko czystsze powietrze. Targowisko pozytywne
rozstrzygnięcie. Przeprowadziłam także konsultacje społeczne na ten temat posadowienia
targowiska tymczasowego, mogę już Państwa poinformować, że będzie to odcinek ulicy
Nowej od rozwidlenia z Polną do „Dino”, który będzie na kilka godzin w czwartek od 4 do 12
zamykany i wszystkie dojazdy będą zachowane dla wszystkich a na tym odcinku będzie się
odbywał handel.
Ważnym wydarzeniem była nawałnica z 11-go na 12-go sierpnia, blisko 830.000 zł ze Skarbu
Państwa za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego trafiło do naszych mieszkańców.
Pracownicy GOPS, Urzędu Gminy pracowali cały długi weekend sierpniowy dosłownie do
kilkunastu godzin złożyliśmy pierwszy raport, później tygodnie szacowania strat tak, że nasi
mieszkańcy byli zaopiekowani przez swój samorząd o wiele lepiej niż gmin ościennych i w
województwie dolnośląskim jesteśmy pod tym względem stawiani za wzór. Są to pieniądze,
które weszły do nas, oprócz tego, że ludzie nie mieli ubezpieczeń to to są środki zupełnie
ekstra, dosłownie 15 minut temu odebrałam informację, że w sprawie strat w mieniu
komunalnym te rozstrzygnięcia potrwają, więc musimy za własne środki to co niezbędne
ponaprawiać, ponieważ do końca roku kalendarzowego będą rozstrzygane, na niektóre
zadania dostaniemy na niektóre nie. Dziś mam dostać skanem pismo w tej sprawie, będą
przyjeżdżały komisje tam gdzie zrobimy, będziemy robić dokumentację fotograficzną, po
prostu jeżeli szkoda jednostkowa jest za niska to z regulaminu nie dostaniemy tych środków,
jeżeli jest odpowiednio wysoka to tak. Więc jakieś środki dostaniemy ale jakie w tej chwili
nie potrafię tego powiedzieć.
15 września złożyłam pełny projekt z wszelkimi uzgodnieniami do Wojewody na drogę
Głębowice-Brzózka, na dofinansowanie w systemie 50 na 50 infrastruktura gminna i
powiatowa, dawne schetynówki, przed uchwaleniem budżetu na rok 18 będziemy wiedzieli
czy dostajemy te środki czy nie, ponieważ te drugie 50% to jest nadal bardzo dużo pieniędzy,
jeżeli dostaniemy to dofinansowanie to od razu będzie zależało czy umieścimy te środki w
budżecie na 2018 rok, tym samym droga z Brzózki do Stryjna do końca listopada składamy ją
do FOGR jest węższa, tańsza i będzie można Głębowice połączyć z Wińskiem poprzez
Stryjno.
Wzięłam udział w wielu zebraniach sołeckich w sprawie podziału środków z funduszu
sołeckiego, oczywiście w tej sprawie się absolutnie nie wtrącałam ale chciałam zobaczyć jak
sołectwa gospodarują tymi środkami, jakie mają potrzeby, jakie mają pomysły, rzeczywiście
są to pomysły coraz bardziej roztropne powiedziałabym zwłaszcza, że fundusz sołecki w tym
roku jest rekordowo wysoki.
Wzięłam także udział w forum ekonomicznym w Krynicy, po raz trzeci. Było to bardzo
owocne forum, tym razem miałam okazję osobiście podziękować kilku Ministrom za środki
jakie dostaliśmy i brać udział w wielu panelach, bardzo owocnych panelach dyskusyjnych.
W międzyczasie ekipa telewizyjna z Niemiec, która robi film o Wińsku była u nas przez dwa
dni, został im ostatni dzień zdjęciowy na Florydzie u najstarszej byłej mieszkanki Wińska
Rity Stein, po tym ostatnim dniu jakby sprawa filmu będzie zamknięta i będziemy czekać z
niecierpliwością na to jak wypadł.
W szkole podstawowej w Krzelowie jest nowy dyrektor. Jest to Pan Robert Brojek
mieszkaniec Góry, zachwycony faktem, że tam gdzie kiedyś pracował musiał z funduszu
obywatelskiego walczyć o środki żeby zrobić kawałek boiska, a tymczasem tu w prezencie
dostał i remont sali gimnastycznej i budowę boiska wielofunkcyjnego. Właśnie dziś przysłał
mi na facebooka zdjęcia z tego jakie stawiane są ogrodzenia. To są tylko te najistotniejsze
rzeczy, którymi zajmowałam się w ciągu ostatnich tygodni, czyli w okresie międzysesyjnym.
Muszę poinformować oficjalnie, że o wpół do dwunastej musimy z Panią Skarbnik jechać do
Wrocławia, ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień, renegocjowałyśmy najpóźniejszą możliwą
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godzinę, na podpisanie środków termomodernizacja urzędu, przypominam że 80.000 to są
środki nasze a 330 chyba środki zewnętrzne. Mamy już tak zwany depozyt prądu czyli z tych
fotowoltaiki prąd jest nie tylko na ogrzewanie wody ale także będzie zasilał w ogóle urząd,
nie możemy tego prądu sprzedawać dla Tauronu ze względu na warunki dofinansowania, ale
gminy już wymyśliły rozwiązanie, jest to tak zwany depozyt tak że utrzymanie urzędu gminy
po tym ociepleniu i przy tych ogniwach fotowoltaicznych będzie, powinno być o wiele, wiele
niższe, poza tym że poprawi estetykę rynku w ogóle więc mam nadzieję, że inni właściciele
nieruchomości pójdą za tym przykładem, a to takie bardzo intensywne z mojej strony naciski
żeby powstawały formalne wspólnoty mieszkaniowe z zarządami i z kątem itd. bierze się
stąd, że pojawią się projekty na termomodernizację wspólnot mieszkaniowych i wtedy mam y
szansę na odnowienie tych straszących kamieniczek, które były piękne i urocze ale wiele lat
temu, a teraz bardzo straszą, więc tak od momentu objazdu tam gdzie jest policja, przez
rynek, ulica Kościuszki te stare kamienice mają szansę być poddane termomodernizacji ale
pod warunkiem, że będą formalnie istniały wspólnoty mieszkaniowe w związku z tym w
takim kierunku idziemy a my wpół do dwunastej będziemy musiały wyjść.
Głos zabrała Radna Joanna Skoczylas; Rozumiem boisko w Krzelowie powstaje super,
natomiast jeżeli chodzi o Orzeszków to są szanse żeby szkoła w Orzeszkowie była
podciągnięta pod drugi etap tego projektu?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Na dzisiaj przygotowana jest uchwała o zakupie
fragmentu tej działki, na którą będziemy składać przy najbliższym rozdaniu, być może ono
będzie jeszcze w tym roku właśnie na boisko a jak los będzie łaskawy będziemy składać także
czy w tym roku czy w następnym na budowę sali gimnastycznej.
Radna Joanna Skoczylas; Czyli są szanse, konkurs jest ogłoszony
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To są konkursy, które są ogłaszane przez Ministra
Sportu dwa razy do roku. W związku z tym, że z jednego dostaliśmy zawarłam osobistą
znajomość z Panem Ministrem i podziękowałam za stadion, za sale gimnastyczne,
powiedziałam o Orzeszkowie, rozmawialiśmy dosyć długo, robię wszystko co w mojej mocy,
musimy mieć teren na którym to zrobimy bo jeżeli tego terenu nie będziemy mieli pozostanie
nam teren przy świetlicy ale że on nie jest połączony chodnikiem bezpośrednim bez
przecinania drogi ze szkołą, to dofinansowanie z Ministerstwa zarówno jak i z Unii odpada.
Wtedy pozostaje szukanie po fundacjach i środkach własnych. Ta działka to był Pani pomysł,
bardzo dobry uważam, jest tutaj sprawą fundamentalną, bez prawa do dysponowania
nieruchomością nie możemy składać wniosków.
Radna Joanna Skoczylas; Czy były szanse gdybyśmy byli posiadaczami tej działki w
momencie kiedy był składany dokumentacja na Krzelów to mieliśmy szanse żeby Orzeszków
również był podciągnięty?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Krzelów powstał z innego funduszu z funduszu
rozwojowego z Urzędu Marszałkowskiego to były inne środki. Te środki które od Ministra
dawały dla Krzelowa i Orzeszkowa te remonty sal dla Orzeszkowa który akurat jest małą salą
i trzeba będzie i tak jakoś sobie z nią poradzić, tam są małe te środki zwłaszcza, że Pani
dyrektor utrzymuje w bardzo dobrym stanie całą szkołę więc i salę, w Krzelowie sytuacja sali
jest katastroficzna tam nie należy ćwiczyć, tam się podłoga zapada i największa szkoła gdzie
jest koncentracja 500 dzieci i nasz stadion, który pełni także funkcję boiska szkolnego a także
funkcję boiska otwartego z dwóch stron, od strony szkoły i od strony ulicy Piłsudskiego więc
nie tylko jest szkolnym, był dla nas zadaniem ważniejszym i takim bardziej do realizacji i
bardzo pilnym i mieliśmy gotową dokumentację.
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INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapoznał zebranych z dokumentami które
wpłynęły do Przewodniczącego Rady do wiadomości Radnych; Zawiadomienie do
prokuratury zostało wesłane do prokuratury okręgowej, prokuratura okręgowa wysłała je do
prokuratury rejonowej w Oleśnicy, okazuje się, że też jest jakieś zawiadomienie złożone
przez jakieś inne też w tej samej sprawie, chyba przez osoby prywatne, dlatego jest wniosek
żeby te dwie rzeczy połączone zostały w jedną i zajęła się niemi prokuratura rejonowa w
Oleśnicy. Wpłynęło pismo od Pana J... W..., dotyczy jeszcze jakiś spraw z 2011 roku i nie
zapoznałem się jeszcze z tym, więc nie wiem czy to ma charakter skargi oficjalny czy nie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jest to bardzo stara i bardzo smutna historia, której
współautorami są poprzednicy, trwa, jeżeli Pan ten zwróci się do sądu i sąd uzna, że należy
zwrócić mu darowiznę, którą poczynił na rzecz gminy, to na pewno to zrobimy ale bez
wyroku sądu na pewno czegoś takiego nie zrobimy, bo to byłaby niegospodarność. W mojej
ocenie nie należy tego zwracać ale (…) działki na III klasie i Minister nie pozwolił uznać je
za budowlane, myśmy je uznali, żeby chociaż trochę pójść w kierunku tego Pana za działki
siedliskowe, żeby mógł je sprzedać pod budowę choćby dla rolników, bo wtedy będzie to
możliwe. Pan jest niezadowolony, ponieważ jest więcej klientów zainteresowanych
działkami budowlanymi niż siedliskowymi, a obok drugi nasz mieszkaniec posiada, bo Pan
nie jest naszym mieszkańcem, obok drugi Pan posiada działki gorszej klasy, więc idą jak
świeże bułki i Pan jest sfrustrowany.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pismo jest do Rady Gminy, sprawa jest bardziej
skomplikowana poproszę biuro rady żeby skserowało ten dokument i dostarczyło Państwu.
Wpłynęła informacja do wiadomości radnych Gminy Wińsko od Pani R.. K.. dotycząca jej
zatrudnienia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, to zostało Państwu skserowane i mogli się
Państwo z tym zapoznać.
Wpłynęła skarga Pani K..K.. z Wińska dotycząca pomieszczeń gospodarczych, komórek,
które rzekomo są jej zabierane przez Panią Wójt, ta skarga zostanie zgodnie z procedurą
najpierw poprosimy Panią Wójt o ustosunkowanie się do tego, potem zostanie skierowana do
Komisji Rewizyjnej.
Otrzymaliśmy odpowiedź na skargę Pani G.. K.. i w dniu dzisiejszym tą odpowiedź Pani Wójt
razem ze skargą przekażę do Komisji Rewizyjnej żeby się zajęła tym tematem. Więc trzy
skargi w ostatnim czasie wpłynęły do nas.
Wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące wykonania budżetu za I
półrocze, skład orzekając wydaje opinię pozytywną z zastrzeżeniem, że ocena realizacji
budżetu z punktu widzenia celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości
organu stanowiącego.
Ad.5 DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przekazał, że wpłynęło pismo od Rady Sołeckiej
wsi Baszyn, następnie udzielił głosu sołtysowi sołectwa Baszyn.
Sołtys sołectwa Baszyn Eugeniusz Osowski; Chciałem zwrócić uwagę, że są różne wydatki,
różne potrzeby i żebyście się Państwo pochylili wszyscy nad naszą świetlicą. Ostatnie
gradobicie, które miało miejsce narobiło nam wiele szkód, niektórzy widzieli, niektórzy nie,
część zdjęć pozwoliłem sobie zrobić i przedstawić sprawę. Remontujemy ją zawsze z
własnych środków ale tego co jest teraz nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. Dach jest stary
i wymaga kapitalnego remontu, dalej tak będzie to nasza świetlica się zawali, proszę o ujęcie
w planie w budżecie nie wiem jak to nazwać, żeby ta świetlica została wykonana, bo w
dalszym ciągu to nie ma sensu w ogóle cokolwiek robić na tej świetlicy. Mieszkańcy są
zdesperowani i czekają na konkretną odpowiedź, na konkretne działania, bo dalej tak nie
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może być. Zdjęcia tutaj mam, przedstawię Państwu niektóre tylko jakie są zalania,
zniszczenia po tym gradobiciu, rzeczoznawca oczywiście był, nie wiem jaka jest wycena, tak
jak rozmawialiśmy z Panią Sekretarz jeszcze wyceny nie ma, też osobiście rozmawiałem.
Proszę o zadziałanie w tym temacie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Też byłem tam na miejscu razem z sołtysem i z
Panem byłym radnym Czekańskim. Oglądaliśmy te wszystkie zniszczenia i rzeczywiście to
naprawdę wymaga pilnej interwencji, zresztą o ile sobie przypominam to już za poprzedniej
kadencji były zarezerwowane środki na remont właśnie tej świetlicy.
Radna Anna Górska; Ja jak najbardziej uważam, że Pana sugestie są słuszne. Ja jako radna
monituję zawsze, pytam się kilkakrotnie bo wypowiedzi Pani Wójt na sesji, że trzy małe
świetlice do remontu jedna duża, jak ja się pytam które, nigdy nie dostaję odpowiedzi. Myślę,
że Pana świetlica jest priorytetem tutaj.
Głos zabrała Sołtys sołectwa Węglewo Alicja Miszczyszyn; Wiem, że dostaliśmy pieniążki
zewnętrzne tak jak Pani Wójt przed chwilką powiedziała i chciałabym się dowiedzieć
ewentualnie jak Państwo się do tego odnosicie i kiedy ewentualnie w sołectwie Węglewo
zaczną się jakieś prace, jak to będzie wyglądało, bo mieszkańcy się cały czas dopytują,
wiedzą, że są pieniądze no a droga jest w takim stanie w jakim jest. Pani radna z Orzeszkowa
była widziała jak wygląda Węglewo tak że może coś na ten temat powiedzieć.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Sprawa dofinansowania jest właśnie
przedmiotem dzisiejszych obrad i za moment do tego się jak najbardziej odniesiemy, zresztą
jak Pani słyszała z dzisiejszego początku sesji, wszystkie sprawy drogowe są tutaj bliskie
sercu radnym, którzy są tutaj obecni na sali.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, mam takie pytanie, pół roku temu spotkaliśmy się w
takiej grupie u Pani w Urzędzie Gminy w sprawie budowy tuczarni obręb Turzany i Konary.
W lokalnej gazecie „Kurier Gmin” ukazało się obwieszczenie, że ruszyło postępowanie na
budowę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To jest procedura i my za nią nadążamy, oni część
uzyskali z instytucji nie związanych z gminą uzgodnień, część jest w uzgodnieniach a my
jednocześnie uruchomiliśmy tą procedurę planistyczną na którą się umówiliśmy, która ma
podobnie jak w przypadku biogazowni swego czasu problem załatwić. Procedura ta kosztuje
dla tych w udziałach około 30.000 w związku z tym, że tak powiem nie wyrywamy się przed
szereg tylko tak prowadzimy sprawy licząc na to, że może uda się sprawę załatwić nie
wydając tych pieniędzy, ale tu czas gra na naszą korzyść, instytucje dające opinię, także mam
wrażenie, że idą w tym samym kierunku co my. Ja wtedy Państwa zaprosiłam gdy dostałam
pierwszy w ogóle dokument i to było grubo ponad rok temu, pierwszy dokument w tej
sprawie bo natychmiast gdy pierwszy wniosek w tej sprawie wpłynął, natychmiast Państwa
zaprosiłam, czyli ja was poinformowałam o tym co się dzieje. W międzyczasie nawiedził
mnie przedziwnej osobowości Pan architekt, który usiłował mnie przekonać, że to jest w
ogóle pachnie rumiankiem i dlaczego ja nie chcę zrobić dobrego interesu. Nie wiem co miało
znaczyć to zdanie ale jakby zakończyłam tę rozmowę, odbywała się jak zwykle przy
otwartych drzwiach i przy świadkach. Więc z mojej strony wszelkie poczynania idą w tym
kierunku żeby tego nie było. Spotykałam się z mieszkańcami i obiecywałam, że tego nie
będzie, że zrobimy wszystko żeby tego nie było i to wszystko robimy. Przyjdzie dzień w
którym poproszę Państwa o przesunięcie 30.000, żeby zapłacić
Radny Józef Kaczmarek; Mieszkańcy mogą być spokojni?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica;Będziemy współpracować w tej sprawie, w tej
sprawie musi być zgoda między wszystkimi ale jeżeli są osoby
Radny Józef Kaczmarek; O jakiej Pani zgodzie mówi?
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica;Wszyscy się zgadzają z tym, że tego nie chcemy.
Bo są osoby które tego chcą, które widzą w tym dla siebie interes i pokątnie spotykają się z
Panem projektantem i z Panem właścicielem, takie informacje też mam.
Radny Józef Kaczmarek;Pani Wójt, mieliśmy zapewnienia takie na tym spotkaniu,
uczestniczyłem w tym spotkaniu, że planem przestrzennym zagospodarowania gminy
definitywnie załatwiamy problem budowy tuczarni i te pieniądze zostały zabezpieczone w
budżecie gminy na te właśnie projekty.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeżeli zostanie cała sprawa uwalona przez ochronę
środowiska to po co mamy wydawać te środki? Procedura trwa, ona trwa, za każdym razem
powiadomienia, dni 30, dni 21, i to się tak turla, ja jestem bardzo czujna w tej sprawie.
Radny Maciej Kiałka; Mam temat związany z ostatnimi potężnymi ulewami z 11 sierpnia,
okazało się, że u nas w miejscowości Przyborów są niedrożne studzienki tak samo jak przy
drodze gminnej, tak samo przy drodze powiatowej, tym bardziej, że przy drodze powiatowej
mi się zdaje, że jest popełniona sztuka budowlana ze względu na to, że studzienka jest
posadowiona wyżej niż droga. Najpierw musi zalać drogę poprzeczną dopiero żeby się
podniósł poziom i dopiero później żeby woda wpływała do studzienki. Więc uważam, że ten
temat trzeba byłoby jak najszybciej skorygować i ten temat załatwić. Ponadto przy drodze
głównej trzeba by wyczyścić studzienki a w pewnym momencie jest całkowicie zapchane,
musiałaby być włóka, żeby to przepchało bo przy małych deszczach to jeszcze jakoś tam
spływa a przy większych deszczach niestety ale woda wdziera się na podwórko i wlewa się do
mieszkania.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Na podstawie protokołu zwrócę się do Starosty
jeśli chodzi o drogę powiatową, jeśli chodzi o drogę gminną to jak tylko komunalka złapie
oddech to z tymi swoimi tam się uda i te studzienki na pewno udrożni.
Radny Maciej Kiałka; Druga sprawa to mam (…) co prawda może to nie jest sprawa sołecka
a bardziej radnego, do prasy, ostatnio ukazały się dwa artykuły, jeden artykuł związany z
podsumowaniem ostatniej sesji a drugi o zamiarach na bieżącą sesję i uważam, że Pani pisząc
bo widzę, że Pani się podpisała pod tymi dwoma artykułami, podaje Pani delikatnie mówiąc
nieprawdę albo nie stwierdza Pani to co było i jaki był wynik głosowania i jak jest zapisane w
protokole. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa w drugim artykule, że radni Gminy Wińsko
chcą obniżenia poborów dla Wójta Gminy Wińsko. Uważam, że to jest też manipulowanie
opinią społeczną publiczną bo na chwilę obecną mamy tylko projekt i pod projektem jest
podpisanych sześciu radnych to nie można mówić, że wszyscy radni są za obniżeniem pensji
dla Pani Wójt.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wydaje mi się Panie Radny, że do tego typu
informacji wystarczy napisać informację do gazety czy prośbę o sprostowanie jak najbardziej,
a co do pierwszej rzeczy dotyczącej nawałnic to mam dla Państwa jeszcze taką informację, że
międzyresortowy zespół pod przewodnictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji dokona oceny postępowania i procedur w kilku gminach na terenie Polski, jak
gminy sobie radziły z tymi zagadnieniami, jak działało zarządzanie kryzysowe i między
innymi Gmina Wińsko też została wytypowana do przeprowadzenia takiej kontroli można
powiedzieć.
Radny Stanisław Tolisz; Ostatnio odbyło się spotkanie Izb Rolniczych z kierownikiem
Agencji Rynku Rolnego na którym to kierownik wyjaśniał, jak można pomóc rolnikom,
którzy przeszli przez te nawałnice i przykre jest to, że nikogo nie było z gminy na tym
spotkaniu i kierownik prosił żeby przekazać taką informację rolnikom, sołtysom, przede
wszystkim dla urzędu gminy. Nie wiem czy nie ma korespondencji między urzędem a
Agencją, chodzi i o to żeby przekazać taką listę do Agencji którzy rolnicy zostali
poszkodowani i z tego tytułu będą mieli wypłaconą prędzej zaliczkę na poczet dopłat
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bezpośrednich, zaliczkę która ma być do końca roku, ci rolnicy którzy byli poszkodowani
możliwe że będą mieli po prostu w pierwszej kolejności wypłacone te zaliczki.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Myśmy tą wiedzę już mieli, tylko pozostawała
kwestia czy oni chcą całych protokołów pełnych czy tylko listę z zaznaczeniem procentowym
bo była kwestia ochrony danych. Akurat tak się składa, że jest mi po drodze z instytucją która
teraz się troszeczkę inaczej nazywa, więc informacje z niej mam na bieżąco, a zaległości jakie
mamy w pracy bieżącej dlatego, że przez kilka tygodni załoga się poświęcała sprawie strat w
tym strat w rolnictwie są takie, że na spotkania które nie są niezbędne, po prostu my nie
jeździmy bo nie mamy kiedy, a tę wiedzę miałam wcześniej przed tym spotkaniem.
Radna Barbara Żeliźniak; Swego czasu napisałam dwa pisma do gminy jako sołtys, chodzi mi
o kwestie zabezpieczenia mostku, który jest między
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Czekałam i dzisiaj dostałam tą wiadomość, że to
nie będzie w tym roku budżetowym, te pieniądze na straty w mieniu gminnym, że do końca
grudnia będą jeździły komisje itd. więc mamy fotografować i robić z własnych środków to co
jest niezbędne i to jest informacja sprzed godziny, może nawet nie.(...) mam to potwierdzenie
dzisiaj ma przyjść skanem pismo dokładnie w tej sprawie.
Radna Barbara Żeliźniak; Czyli mostek i ewentualnie ubytki w drodze w Wyszęcicach też
było pismo.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ubytków w drodze mamy więcej niż dróg
gładkich, więc to co nie dotyczy sytuacji kiedy te środki przechodzą na przyszły rok
budżetowy na pewno będzie zrobione ale nie obiecuję, że będzie więcej zrobione niż to co
niezbędne, bo spłynęło nam też parę rzeczy, które się wydawały, że są w bardzo dobrym
stanie a teraz się nie nadają do użytku, więc trzeba będzie w tych starych pieniądzach sobie z
tym wszystkim poradzić więc od razu informuję, że szału nie będzie.
Radna Barbara Żeliźniak; W kwestii tego roku i może na zaś na 2018 bo wydaje nam się, że
rok momentami jest suchy ale po ulewach które trwają powiedzmy jeden dzień i kawałek
nocy rano się okazuje, że wszystko jest grząskie tak jak w Piskorzynie i Stryjnie zalewało,
myślę, że priorytetem dla nas powinno być na kolejny rok, ewentualnie na końcówkę tego
roku, żeby po udrażniać wszystkie rowy, które nas wyprowadzają z odwodnienia. Chodzi o
to żeby faktycznie te wioski miały odpływ wody, która momentalnie zalewa posesje i dalej
wracamy do tego rowu dąbiańskiego, który pod Dębami jest bo on jest zarośnięty, po
wierzchu jak się go wyczyści to niestety nie jest drożny, to jest dalej doprowadzenie do
Jezierzycy do Odry a jesteśmy w takim miejscu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak naprawdę Gmina Wińsko ma dwa
problematyczne rowy i remont jednego kosztuje 60.000 drugiego jest tańszy. Mam nadzieję,
że tutaj z tych środków Skarbu Państwa dostaniemy te środki, pozostałe rowy są powiatowe i
wojewódzkie czyli marszałkowe. Średnio raz w miesiącu piszemy w tej sprawie a już po tych
nawałnicach woda się nie zna na geodezji, woda się zna na grawitacji w związku z tym, te
cieki zwane już rzekami są najbardziej problematyczne oraz tak jak stan dróg powiatowych
tak stan rowów powiatowych, na równym poziomie zaniedbań, są zarośnięte, nie istnieją
rowy powiatowe na wielu kilometrach odcinków dróg powiatowych, stąd wyczyścimy dobrze
nasz i sobie w ten sposób sprowadzimy wodę powiatową lub wojewódzką w środku do wioski
bo nasz będzie głębszy niż tamten, czyli sobie cofkę zafundujemy zamiast odprowadzać
będziemy sprowadzać tę wodę. Na pewno Piskorzyna jest naszym grzechem głównym i w tej
chwili liczyłam na to, bo tam mamy projekt, dokumentację, pozwolenie na budowę wszystko
mamy oprócz pieniędzy bo to jest 60.000 na rów to jest ogromnie dużo ale tam trzeba z
wszystkimi mostkami, ze zdjęciem, tam nielegalnie jest poprzykrywany miejscami, bo
wiadomo ludzie sobie użytkowali do innych celów ten rów niż on jest stworzony. Więc to jest
duża praca, duży koszt no i liczyłam na to, że zrobimy to w tym roku ale mam nadzieję, że
będzie uwzględniony żeby zrobić to ze środków przyszłorocznych czyli ze Skarbu Państwa.
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Radna Joanna Skoczylas; Pomimo tego, że nie jestem sołtysem to proszę o udzielenie mi
głosu, ponieważ Pani sołtys z Węglewa zadała mi pytanie. Tak, owszem na początku
kadencji jako radna objechałam wszystkich sołtysów po to żeby poznać ich problemy,
również jako wszyscy radni zrobiliśmy objazd po gminie i spisaliśmy priorytety, które zostały
schowane do szuflady prawdę mówiąc. Przyznaję rację, że w Węglewie jest potrzebna droga i
jest potrzebny remont tej drogi, natomiast tak jak powiedziała dzisiaj Pani Wójt uchwały
budżetowe może zgłaszać tylko Pani Wójt, dlatego proszę nie wymagać od radnej, że złoży
projekt uchwały dotyczącej remontu drogi w Węglewie bo nie mam takich uprawnień. Jeżeli
chodzi o wykonanie remontu, to również nie jest to pytanie do mnie, dlatego, że w uchwale
jest dokładnie napisane wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. Pani Wójt na bieżąco
wydaje mi się stara się nam przekazywać może nie wszystkie ale te najważniejsze rzeczy,
które dzieją się w gminie, dlatego odnośnie remontu drogi w Węglewie to już pytanie i
kontynuacja do Pani Wójt.
Ad. 6
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO PARTNERSTWA W
PROJEKCIE PN.: "URZĘDY DOSTĘPNE ON-LINE" PRZEWIDZIANYM DO
REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA
ROZWÓJ DZIAŁANIE 2.18 WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUGI ADMINISTRACYJNE.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Wspólnie z liderem projektu przystępujemy do
projektu, który ma na celu prowadzenie lepszych usług w zakresie cyfryzacji, mamy z tego
tytułu tylko i wyłącznie korzyści, możemy pozyskać około 20.000 na wyposażenie
stanowiska obsługującego e- PUAP czyli tam jest serwer, tam jest drukarka wielofunkcyjna,
tam jest zestaw komputerowy i stosowne programy. Naszym wkładem ze strony urzędu jest
jedynie wkład osobowy, czyli obsługa tego projektu, szkolenia pracowników, obsługa tego
systemu to jest wszystko co my musimy a mamy korzyści czyli cyfryzacja urzędu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Sekretarz czyli po realizacji tego projektu
ilość usług dostępnych on-line w ramach e-PUAP w gminie Wińsko wzrośnie?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; W ogóle będą bo w tej chwili nie mamy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W tym momencie z tego co ostatnio widziałem
jest możliwość tylko składania wniosków a nie ma możliwości uzyskiwania odpowiedzi.
Mieszkańcy pytają się mnie na pewno o dostęp do uzyskania informacji publicznej.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Informacja publiczna jest na bieżąco udzielana na
wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale w ramach e-PUAP
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Też, na bieżąco e- PUAP jest odczytywany, jeżeli
wpływają jakiekolwiek wnioski czy pisma od mieszkańców czy instytucji to oczywiście są
drukowane, przekazywane do odpowiedniej osoby i odpowiedzi są udzielane w stosownym
terminie.
Radny Stanisław Tolisz; Rozumiem z tego, że są w sumie tylko same korzyści (…) czy
planuje się przyjęcie jakiegoś etatu na to stanowisko jeżeli pozyskamy te pieniądze?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Mogę powiedzieć na chwilę obecną, że nie ma takiej
konieczności ponieważ to wszystko będzie obsługiwał sekretariat. Będzie miał lepszy sprzęt z
całym serwerem z całą drukarką z całym laserem i będzie to po prostu planował, obsługiwał.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
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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
14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Ad. 7
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA WÓJTA
GMINY WIŃSKO
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Kolejna uchwała to uchwała zgłoszona przez
radnych Rady Gminy Wińsko, podpisana przez siedem osób, przypominam, że inicjatywę
uchwałodawczą zgodnie ze statutem mają trzy osoby.
Przewodniczący odczytał fragment uzasadnienia projektu uchwały
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Oprócz tego co powiedziałam na komisjach, że jest
to sytuacja dla mnie żenująca i że nie zostałam wójtem dla pieniędzy bo młodość spędziłam
na tym żeby się dorobić, teraz po prostu żyję, dwa powody, pierwszy to daliście Państwo
sprawę do prokuratury a jednocześnie wydajecie wyrok zanim prokurator zdąży się nad
sprawą pochylić, tak że ta część uzasadnienia jest kompletnie chybiona. Jeśli chodzi o drugą
część, to zgodnie z porozumieniem Wójt miał wskazywać organizacje na rzecz której miały
być przekazywane darowizny 20.000zł rocznie przez PEP. Otóż nigdy ani żaden mój
poprzednik również nie wskazał żadnej organizacji a darowizny były przyjmowane do
budżetu i tak na przykład, suma summarum wygląda to tak, że w ciągu dwóch lat przekazali
83.000 a nie 40, przez co nadpłacili za cztery lata. Ja przypomnę tylko, że pierwsze 10.000
zostało wpłacone, wprowadzono w budżecie gminy na promocję i za te pieniądze była
zrobiona między innymi strona internetowa, ta poprzednia, taka pamiętacie Państwo, mało
atrakcyjna i mało komunikatywna, za kwotę 5.904zł i pieniądze te wzięła firma Pana żony,
Natalia Gołąb. Czyli jakby z tej darowizny prawda miał Pan bezpośredni zysk wówczas. Tak
mówi faktura. W roku 2012 43.000 wpłacili, w 13 30, i teraz tak, jest 83.000 była spółka
córka która wpłaciła 20.000 ale ona już w tej chwili nie jest w tej grupie, w związku z tym ja
już tych 20 nie liczę, bo byłoby 103.000. I tak na początku roku 2015 bo przypominam, że w
roku 14 byłam wójtem 9 dni roboczych i miałam do ogarnięcia umowę śmieciową a nie
oglądanie czy ktoś wpłaca czy nie wpłaca 20.000.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Od 6 grudnia była Pani Wójtem. Czy od 2
grudnia.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; 9 dni roboczych. 9-go miałam o 20.00
zaprzysiężenie, 9-go w ostatnim możliwym dniu kiedy można było mnie zaprzysięgać byłam
zaprzysięgana. Więc tak na początku roku 2015 doszło do spotkania przedstawicieli PEP ze
mną jako wójtem, pracownikami merytorycznymi urzędu gminy w tym skarbnik, szefowa
nieruchomości i z przewodniczącym Maciejem Kiałką. PEP wnosił o obniżenie czynszu
dzierżawnego o 50%, oznaczało to stratę 130.000 w skali roku. Trwające około 4 godziny
spotkanie doprowadziło do utrzymania stawki ustalonej przez moich poprzedników.
Podstawowym dla mnie argumentem, żeby tej stawki nie obniżać był fakt, że obniżenie
stawki będzie rodziło podejrzenia korupcyjne, co się bowiem może stać z drugą połową
zaoszczędzoną przez PEP. Przedstawiciele PEP podnosili, że nie spodziewają się tak
długotrwałego procesu aukcyjnego, nadpłacili kwoty darowizny w latach ubiegłych,
zachowując wysoki czynsz, (…) pragną się powstrzymać do rozstrzygnięć po których z
darowizny się wywiążą. Faza wstępna czyli przed uruchomieniem budowy okazała się
bardziej kosztowna niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Bo spodziewali się około roku
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procedur a one się zaczęły przeciągać już wtedy 4 rok. W roku 16-tym pojawiły się problemy
czy w ogóle ta inwestycja będzie możliwa i to były problemy, które zrodziły się w opozycji
większości opozycyjnej Rady Gminy i w 17-tym jeżeli elektrownia odzyska prawo do
dysponowania nieruchomością zrealizuje ten punkt porozumienia. Na dziś mogę powiedzieć z
całą stanowczością, że nie są (...) W roku bieżącym straciliśmy z powodu Państwa uchwały
21.000zł na tym, że PEP nie dostał od Rady Gminy zgody na dzierżawę w trybie
bezprzetargowym, chodzi o to, że Państwo powiedzieliście sprzedaż tak, dzierżawa nie,
mimo, że mieliście świadomość, że procedura sprzedaży tej działki to jest lekko 6 miesięcy, 6
miesięcy to jest 130.000. Nie wyraziliście zgody na dzierżawienie, wydłużenie dzierżawy w
trybie bezprzetargowym przez te 6 miesięcy. W związku z tym uruchomiłam procedurę
przetargową na tę dzierżawę, bo dzierżawa w niczym nie ogranicza prawa do sprzedaży. I tak
straciliśmy miesiąc kiedy ta ziemia stoi, nie jest ani sprzedana bo nie może być ani
dzierżawiona, i ten miesiąc to jest 21.000zł i to jest już, jeżeli za winę poczytujecie mi, że nie
zawołałam o te darowizny do tej wysokiej nie obniżonej stawki czynszu, to waszą winą jest te
21.000, które właśnie straciliśmy za miesiąc wrzesień. I tak w mojej ocenie Państwa
postępowanie już nie ma znamion niegospodarności tylko jest niegospodarnością, czyli
przypisujecie mi to co jest Państwa autorstwem. Mówiąc delikatnie, jeśli chodzi o rok 2017 to
jest 1:1, tylko że ja tę stratę jestem w stanie odrobić bo 2017 trwa i ta darowizna może
wpłynąć, Państwo tych 21.000 już nie odrobicie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Chciałem Państwu i Pani przede wszystkim
przypomnieć czy uświadomić jeden fakt z którym Pani dalej go chyba nie rozumie. Radni
podejmując uchwałę o możliwości sprzedaży tej działki a nie wyrażając zgody na
przedłużenie dzierżawy podeszli do tematu jak najbardziej gospodarnie. Jeżeli Pani liczy na
to, że 5 października kiedy będzie przetarg na dzierżawę, który Pani ogłosiła niejako wbrew
woli radnych, ponieważ radni dali wyraźnie do zrozumienia, że interesuje ich tylko sprzedaż
tej działki ostateczna tak żeby ostatecznie zamknąć temat i żeby ta firma z którą Pani mówi,
która negocjuje jakieś warunki obniżenia, która wycofuje się z części porozumień która
wykreśliła w jakimś dalszym ciągu dla mnie nie jasnych okolicznościach informację z tego
porozumienia o 500.000zł, które tam miało być przekazane czy zrealizowane w współpracy z
Gminą Wińsko
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ten zapis był złamaniem prawa ze strony gminy i
dlatego był aneksowany, ja przeglądałam te stare umowy podpisywane przez Mirytiuka,
Hurkota, Hossę. Ten zapis był niezgodny z prawem dlatego był aneksowany.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W moim przekonaniu gdy 5 października
przetarg na dzierżawę zostanie rozstrzygnięty ja podejrzewam, że stanie do przetargu tylko
firma, która do tej pory dzierżawiła tą nieruchomość weźmie ją w dzierżawę. Gdy Pani ogłosi
przetarg na sprzedaż nikt nie stanie do tego przetargu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dlaczego?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; A myśli Pani, że stanie gdy ta firma mając
prawo do gruntu w postaci dzierżawy, ciągle odwlekając temat tego, mówiąc że czeka na
ogłoszenie ze strony rządu aukcji energetycznych, to w jaki sposób my zmotywujemy tą firmę
do tego, żeby kupiła w końcu ten grunt żeby się określiła.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Będzie po aukcjach to kupi a jeżeli w międzyczasie
ktoś równie możny się trafi i zechce kupić, dzierżawa nie ogranicza, Pan ma braki w wiedzy.
Dzierżawa nie ogranicza prawa do zakupu. Myśmy w tym roku sprzedali kilkanaście działek
z dzierżawami.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Kiedy ta dzierżawa wygasła?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Termin końcowy umowy można określić w różny sposób, nie
tylko poprzez wskazanie konkretnej daty ale można określić poprzez wskazanie zdarzenia
przyszłego.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja wiem jaka była Państwa motywacja, żeby
uniemożliwić start w aukcji, ponieważ nie mają prawa do dysponowania tą nieruchomością.
Chodzi o to nie ważne ile gmina starci, chodzi o to żeby nie było ich tutaj. To jest taka
właśnie metoda.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Chodziło o to, że jeżeli rocznie ta firma płaci za
dzierżawę 260.000zł a mówiła Pani, że planowana wartość tej działki do sprzedaży to jest
około 5.000.000 zł, to mniej więcej 20 lat musieli by płacić za dzierżawę żeby tą kwotę
osiągnąć, tak?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tylko nie można kupować ziemi na raty od
samorządu, Panie Przewodniczący litości.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przecież ja nie mówię o żadnej sprzedaży na
raty, czy Pani dalej tego nie rozumie? Mówię o tym, że nie dając tej działki do dzierżawy
zgodnie z intencją radnych mogłaby Pani spowodować to, że ta firma stanęłaby do przetargu
żeby mieć prawo własności tego gruntu i wtedy 5.000.000 zł wpłynęło by na konto gminy.
My mówimy tu o jakiejś niegospodarności?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Czy Pan rozumie, że przy tego rodzaju kwotach
procedura trwa minimum 6 miesięcy, muszą być dwa ogłoszenia w Rzeczypospolitej w
wydaniu codziennym, to można przeczytać w ustawie o obrocie nieruchomościami, te 6
miesięcy na pusto, nie mamy z tego żadnych pieniędzy a 70.000 z tej dzierżawy
przypominam jest zaplanowane do tegorocznego budżetu, który trwa.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Zgodnie z zapisem umowy dzierżawy ten teren
powinien być zabezpieczony, firma czy instytucja czy osoba która go dzierżawi powinien
dbać i te brzózki, samosieje ten las tak naprawdę nie powinien, brak nadzoru z Pani strony
również w stosunku do tego gruntu
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jest we mnie coś z ekologa, podobają mi się te
brzózki
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jest zapis w umowie dzierżawy, że ten grunt
powinien być utrzymywany w odpowiedni sposób a nie, że dzierżawa się kończy a firma
oddaje nam co?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jest zapisane w umowie co ma nam oddać.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Co do tak naprawdę tego pierwszego zarzutu o
którym Pani mówi dobrze, że prokuratura się tym zajmie jak dzisiaj świadczą o tym fakty
również oprócz zawiadomienia ze strony radnych gminy, również jakieś osoby prywatne z
terenu gminy również złożyły takie zawiadomienie. Niech zostanie sprawdzone czy zostało
złamane prawo czy nie a w ocenie radnych wnioskodawców nie dopełniła Pani
zwyczajowych formalności, zwyczajowych czynności, nie zostali powiadomieni sołtysi, nie
zostały w żaden sposób te informacje, nie trafiły do szerokiej opinii publicznej.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Przekazałam do prokuratury materiały dotyczące
siania paniki z wyprzedzeniem zanim ja dostałam informację z sanepidu już MMS była ona
rozsyłana do ludzi, jak sobie radzić z paniką itd., że nie wolno takich rzeczy robić. Jeśli ja
popełniłam przestępstwo to ktoś tu obecny popełnił znacznie większe, ale naprawdę ani Panu
ani mi o tym rozstrzygać i nie może być przedmiotem jakiegoś karania mnie w takiej sytuacji
kiedy sprawy rzeczywiście zbadają wszechstronnie kompetentne organy a ja naprawdę
zadbam o to, żeby zbadały ją wszechstronnie i udział wszystkich osób w spowodowaniu tej
paniki i zagrożenia powszechnym niebezpieczeństwem i wszystkimi innymi rzeczami, będą
zbadane. Młyny sprawiedliwości mielą powoli ale mielą.
Głos zabrał Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt, ja jestem trochę zdziwiony, że jak się pali to
studnię się kopie. Chodzi mi o tą kwotę, którą Pani teraz wyciągnęła, że 103.000 żeśmy
stracili, gdzieś tam były wydane poprzednio przez ostatnie przed Panią dwa lata, tutaj Pani się
bardzo ładnie rozwodzi na ten temat ale nie chce Pani nam udzielić faktycznie informacji na
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temat zagrożenia, które było bakterią coli. Jak tutaj Pan sołtys z Wińska powiedział, ja tak
myślę, że chyba teraz będzie to autorytet dla sanepidu bo po co nam sanepid skoro Pan sołtys
wypija szklankę wody i pokazuje, że w ten sposób jest zdatna do picia.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Po co nam sanepid skoro czeka 11 dni od
nawałnicy na badanie wody?
Radny Stanisław Tolisz; Ja tylko przypomnę to co nam powiedziała prasa która nam doniosła,
prasa donieśli nam nie urzędnicy co najgorsze ja tylko się dziwię, dlaczego w ogóle to
wszystko było tak utajnione. Nie mogę tego zrozumieć, bo to trzeba było powiedzieć
otwarcie, że jest taka i taka sytuacja, nie byłoby żadnego problemu ale jeżeli jest zagrożenie,
że „Kurier Gmin” informuje, że jest kilkadziesiąt miejscowości zagrożonych bakterią coli.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; „Kurier Gmin” podawał pół-informacje, (…)
mojego sprostowania nie zamieścił
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dodam 30.000 darowizny PEP w 2013 roku było
na remont elewacji świetlicy wiejskiej w Domanicach a nie na żadną organizację wskazaną.
Radna Anna Górska; Bardzo dobrze na dach tam poszło.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Na elewację a w 12-tym roku 43.000 nie ma
umowy, nie był zwiększony budżet, jest tylko wpłata z 29 września 2012 roku, nie wiem czy
to trafiło do wolnych środków, czy ktoś potem sobie je wyjął, nie mam pojęcia, trafiły do
kasy gminy nie do żadnej organizacji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; A w 2015 i 16?
Radny Stanisław Tolisz; A z Pani kadencji gdzie poszły pieniądze, można wiedzieć?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Właśnie to były te nadpłaty które spowodowały, że
do 15-go roku nic nie byli winni
Radny Maciej Kiałka; Panie Przewodniczący, Pan wspomniał, że pod projektem uchwały
podpisało się siedmiu radnych, ja mam projekt uchwały gdzie jest podpisanych sześciu
radnych, więc nie wiem czy mówimy o tych samych uchwałach?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pan ma projekt uchwały z sesji nadzwyczajnej,
Pani Wójt nie było a ten projekt został zgłoszony na ostatnich komisjach, podpisy są tutaj ma
Pan wersję skserowaną, różni się datą, tu jest od 1 października, tu od 1 września.
Radny Maciej Kiałka; Na tym co dostaliśmy nie ma podpisów osób, które wnioskują o ten
projekt.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb pokazując dokument powiedział; To jest oryginał
z podpisami
Radny Maciej Kiałka; Uważam, że jeżeli się zmienia nawet treść to powinno być osoby
składające projekt, powinny być na tym dokumencie co dostajemy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Odczytam w takim razie te osoby.
Radny Maciej Kiałka; Już nie trzeba, wyjaśniliśmy wiem o co chodzi, ale po prostu powinno
być na tym co dostaliśmy na komisjach, że są wszystkie osoby podpisane. Proszę Państwa ja
bym chciał się odnieść do tego projektu uchwały, bo jak Państwo, przede wszystkim
większość była na początku kadencji w 2014 roku przyjęliśmy wynagrodzenie dla Pani Wójt
na poziomie poprzednika z poprzedniej kadencji, było tam takie stwierdzenie, że po prostu
jeżeli Pani Wójt wykaże się zaangażowaniem, pozyskiwaniem środków zewnętrznych to nic
nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy przystąpili i rozpatrzyli nowy projekt uchwały w sprawie
podwyżki dla Pani Wójt. W 2016 roku grupa inicjatywna, co prawda ja nie byłem w tej
grupie, złożyła projekt uchwały w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla Pani Wójt. Ja na
tamtej sesji gdzie był ten projekt omawiany podniosłem rękę za i teraz otrzymując te
dokumenty na co prawda poprzednią sesję byłem zdziwiony, że taki projekt nowy powstał.
Przeważnie do każdej uchwały to się już raczej nie wraca a tutaj się wróciło, więc
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postanowiłem sobie przeanalizować skutki, plusy i minusy tego można powiedzieć tej
decyzji. I chciałem stwierdzić czy głosując za tą podwyżką postąpiłem słusznie czy
postąpiłem źle. Przedstawię Państwu to co sobie przeanalizowałem, bo zawsze ciągle jest
najważniejsze pozyskiwanie środków finansowych. W poprzednich latach od początku
kadencji zostały pozyskane następujące środki; zmiany sposobu użytkowania budynku po
byłej szkole w Rudawie na mieszkania gminne wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki
sanitarne wraz z wyposażeniem, to jest źródło finansowania dotacja celowa budżetu państwa
pomoc dla repatriantów, kwota pozyskanych środków 1.450.000. Punkt następny remont
części budynku byłego ośrodka zdrowia w Wińsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na
mieszkalny wraz z wyposażeniem, to samo źródło finansowania, kwota 491.000. Później
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wińsko, to jest z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska 137.000. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Wińsku ul. Słoneczna budżet województwa dolnośląskiego 150.000. Następne, przebudowa
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wińsku ul. Wschodnia i Ogrodowa 150.000.
Aleksandrowice droga dojazdowa do gruntów rolnych, budżet województwa 186.900zł.
Budowa parkingu przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz kompleksu
sportowego, dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w kwocie 300.000zł. Remont
mieszkań komunalnych przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnej, tu chodzi Białawy
Wielkie, Małowice, źródło finansowania Agencja Rolna 800.000zł. Następnie, modernizacja
drogi gminnej pod ścieżkę przyrodniczo edukacyjną oraz szlak pieszo rowerowy, budżet
województwa dolnośląskiego, Odnowa Dolnośląskiej Wsi 25.000zł. Ponadto, Lokalny
Program Rewitalizacji Gminy Wińsko na lata 2015-2024, źródło finansowania Program
Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 90.000zł. Budowa Oświetlenia ulicznego w
Krzelowie, budżet województwa dolnośląskiego 12.000zł. Adaptacja pomieszczeń na
potrzeby utworzenia samorządowej jednostki budżetowej Publiczny Żłobek w Wińsku z filią
w Iwnie 396.000zł. Program wieloletni pod nazwą Senior+, źródło finansowania
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 300.000zł. Remont Budynku Urzędu
Gminy w Wińsku wraz z termomodernizacją, kwota 335.000zł. Rewitalizacja boiska
szkolnego przy Zespole Szkół Podstawowych w Wińsku, Fundacja Promocji Gmin Polskich
110.400zł. Książki Naszych Marzeń, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 4.470. Zakup pomocy
dydaktycznych i wyposażenia szkół realizujący edukację włączającą, Ministerstwo Edukacji
5.193zł. Zakup wyposażenia stołówek szkolnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej
28.000zł. Zakup wyposażenia szkolnych gabinetów pielęgniarskich, Ministerstwo Edukacji
Narodowej 15.000zł. Bezpieczna+, projekt edukacyjny dla szkół Dolnośląski Urząd
Wojewódzki 4.320. Doposażenie szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla
szkół podstawowych ogólnodostępny w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy
psychologicznej i pedagogicznej i zajęć rewalidancyjnych Ministerstwo Edukacji Narodowej
w kwocie 8.000zł. Remont mieszkań gminnych fundusz dopłat 68.387. Remont szkolnych
obiektów sportowych Gminy Wińsko, Ministerstwo Sportu i Turystyki 350.000.
Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Wińsko, chodzi tu o Orzeszków z
PROW 1.327.907zł. Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej przy
Szkole Podstawowej w Krzelowie, Urząd Marszałkowski 150.000zł. Zakup średniego
samochodu gaśniczego dla jednostki OSP Smogorzów Wielki, zapewnienie gotowości
bojowej Ochrony Przeciwpożarowej Urząd Marszałkowski 342.147zł. Modernizacja
targowiska „Mój Rynek” w Wińsku 674.869zł. To stanowi kwotę, która daje nam w
zaokrągleniu 8.000.000zł. Przeanalizowując to co przed chwilą Państwu przeczytałem,
zrobiłem sobie segregację bo nieraz tam się mówi a bo Wójtowa ma układ gdzieś tam i
załatwia gdzieś tam dodatkowe pieniądze. Nie ważne czy ma układ czy nie ma, najważniejszy
jest cel pozyskiwanych środków i po prostu poprawa życia i jakości naszej w gminie. Ale tak
zupełnie do końca nie jest bo proszę Państwa jak posegregowałem to wszystko to mamy 14
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źródeł finansowania i tutaj muszę się odnieść bo tak budynki w Rudawie, były ośrodek
zdrowia w Wińsku czy budynek po byłej szkole w Iwnie miały swoją długoletnią historię
jedną krótszą, drugą dłuższą. W Iwnie 20 prawie lat stał budynek pusty, gdzie gmina
wielokrotnie próbowała wystawić do sprzedaży i sprzedać ten budynek, nigdy nie trafiał się
na nie chętny i dzisiaj możemy powiedzieć, że dzięki zaangażowaniu, zapobiegliwości
wszystkie pustostany nie świecą pustkami, które nie nabyły kupców a udało się te budynki
utrzymać, wyremontować i że dalej funkcjonują. Następna hierarchia podziału to jest
usuwanie azbestu. My dawniej z perspektywy lat tylko zazdrościliśmy czy tutaj sąsiednim
gminom Wołowi czy Brzegu Dolnemu, że pozyskują środki dla swoich mieszkańców i dbają
o zdrowie, że mogą z dotacją zdejmować eternit. Dopiero w tej kadencji udało się po raz
pierwszy takie środki pozyskać. Przebudowa dróg dojazdowych, to jest temat znany, bo to
jest praktycznie co kadencję i tutaj też jest realizowane.
Radny Stanisław Tolisz; Ile tych dróg zostało zrobionych kilometrów?
Radny Maciej Kiałka; Ja się zająłem kwotami a nie metrami.
Radny Stanisław Tolisz; Ale interesuje mnie.
Radny Maciej Kiałka; Odpowiem Panu na następnej sesji. Remont mieszkań komunalnych,
proszę Państwa pozyskało się bardzo dużo różnych mieszkań i udało się z różnych źródeł to
wyremontować i mamy tu satysfakcję, jak dawniej obserwowałem pracę bo też pracowałem w
Komisji Mienia to ogólnym zadaniem było to, że było przyjecie danego petenta na listę
oczekujących na mieszkania. Dziś praktycznie te mieszkania nie dość że systematycznie są
przyjmowane zapisy czy wpisy i praktycznie pozyskuje się mieszkania. Kolejka już nie jest
po 10 -12 lat a jest o wiele krótsza. Mamy tu też oświetlenie uliczne co prawda tylko
Krzelowa ale też jest. Mamy też budynek Senior + który jest obecnie remontowany, oprócz
tego Ministerstwo Edukacji na pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkół, remonty mieszkań i
tu jeszcze chciałbym się odnieść do uporządkowania gospodarki wodnościekowej w gminie
Wińsko. Ten nieszczęsny wodociąg, który został wybudowany przez pana B. funkcjonuje już
chyba ponad 20 lat i od samego początku były z nim problemy, takie problemy są może na
mniejszą skalę też w Przyborowie bo też przy większych spadkach temperatur te wodociągi
zamarzają. Tu bardzo chylę czoła przed tym bo żaden z poprzedników nie potrafił zadbać, czy
pozyskać jakieś środki na przebudowę tego wodociągu, usuwano ewentualnie bieżące awarie
zimą gdzie po prostu mrozy wysadziły pękły rury to później usuwano i były takie okresy, że
w okresie zimowym mieszkańcy tych miejscowości nie mieli wody, czekali aż przyjedzie
ciepła aura, roztopi i woda spłynie do rur, czy popłynie do kranu. Uważam, że też tutaj bardzo
pozytywną sprawą jest modernizacja targowiska „Mój Rynek” w Wińsku bo to jest
wizytówka nasza, co prawda ja tam kiedyś też handlowałem to były lata 80-te, nieraz było tak
w okresie jesiennym to się grzęzło po kostki w wodzie. Dzisiaj jest szansa, że będziemy mieć
znormalizowany handel, który będzie wygodny dla i handlujących i dla kupujących.
Zaczynając bieżącą kadencję budżet gminy oscylował na mniej więcej kwocie 23.000.000 zł,
obecnie jak dzisiaj Państwo będziecie za chwilę podejmować uchwałę o zmianie budżetu
gminy już mamy 36.000.000 zł, jest to znaczące bo jest to 13.000.000 zł w przeciągu 2 lat.
Ponadto mamy zaległości do spłaty z poprzedniej kadencji i tutaj te spłaty odbywają się bez
żadnej zaległości i zadłużenie nam ciągle spada. Kiedyś na sali na sesji czy na komisji już nie
pamiętam, Pani Sekretarz obecna przedstawiała nam możliwość pozyskiwania, perspektywa
możliwości pozyskiwania różnych środków na różne zadania i wszyscy się cieszyli bo źródło
i skala tych tematów była bardzo duża i każdy, może nie każdy ale część radnych
zastanawiało się, no dobrze będą różne możliwości pozyskiwania środków, będą projekty ale
skąd weźmiemy pieniądze na wkład własny? Dzisiaj trzeba to zdecydowanie powiedzieć nie
dość, że nie musimy się martwić o wkład własny, nie musimy brać kredytów tak jak to
bywało kiedyś, z doświadczenia wiem, że najpierw trzeba było zaciągnąć kredyt a później
wpisać to do projektu jako wkład własny. Nie zaciągamy nowych kredytów i to jest bardzo
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optymistyczne. Pozyskujemy nowe mieszkania, które powoduje, że nawet do naszej gminy
zaczynają pukać mieszkańcy innych gmin, bo kolejka jest mniejsza i łatwiej jest dostać.
Odnosząc się do uposażenia Pani Wójt, to przeglądając strony internetowe czy informacje o
oświadczeniach majątkowych, to można stwierdzić, że te pobory są jedne z najniższych już
nie mówiąc o sąsiednich gminach, bo to są gminy większe gdzie tam rzeczywiście są o wiele,
wiele wyższe zarobki, ale także patrząc tylko porównując mniej więcej poziomem ilości
zamieszkania mieszkańców w różnych gminach, w niektórych gminach o wiele, wiele wyższe
są zarobki. Na koniec odpowiadam czy postąpiłem słusznie, że podnosiłem w zeszłym roku
rękę za podwyżką dla Pani Wójt. Po przedstawieniu tych argumentów uważam, że postąpiłem
słusznie i nie mam sobie nic do zarzucenia i myślę, że inni też nie powinni mieć z tym
problemu. Uważam, że jednak stało się trochę inaczej, bo czytam po liście którzy teraz
proponują zmianę zarobku dla Pani Wójt, to w poprzednim projekcie byli za, a teraz widząc
po stanowiskach na komisji, to albo wstrzymują się albo są przeciwni, więc nie będę tego
komentować bo może za dużo powiem, jeszcze bym niepotrzebnie uraził. Uważam, że łatwo
jest grzebać w czyimś portfelu, powiem tak kolokwialnie, ale nie zawsze mówi się czy liczy
się swoje dochody. Uważam, że jeżeli chcemy pomniejszyć pobory to znaczy, że będziemy
mieć oszczędność dla budżetu i moja sugestią będzie to, że na najbliższą sesję będę chciał
przygotować projekt uchwały o zmniejszenie diet dla radnych. Myślę, że do tego projektu uda
mi się pozyskać jeszcze jakieś inne osoby, tak żeby projekt uchwały był zgodny ze statutem
naszej gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie Macieju bardzo dokładnie Pan
przygotował tą wypowiedź czy porównywał Pan też osiągnięcia poprzednich Wójtów, Wójta
Mirytiuka i Olejniczaka?
Radny Maciej Kiałka; Tak, może po prostu nie tak dokładnie analitycznie ale kadencja Pana
Mirytiuka upłynęła totalnie spłacając zadłużenie, praktycznie środków pozyskanych było
bardzo, bardzo mało, za to poprzednia kadencja Pana Olejniczaka było sporo inwestycji ale to
wszystkie inwestycje były robione na kredyt, po prostu zadłużyliśmy gminę wtenczas do
9.000.000zł.
Radna Anna Górska; Ja się odniosę do Pana ostatniego zdania, potem po kolei. Odrobił Pan
bardzo dobrze zadanie domowe. Proszę Państwa ja może do tego Pana stwierdzenia grzebanie
w czyjejś kieszeni, tak Proszę Pana, nie jest to miłe jeżeli pobory tak czy inaczej one maleją,
ale jak to się ma Panie Radny do akceptowania poczynań wszechwładnej Pani Wójt w Gminie
przy zwalnianiu pracowników?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Radna w uzasadnieniu są wpisane tylko
dwa
Radna Anna Górska; Dobrze to teraz odnoszę się do tej uchwały, mając na uwadze zdrowie i
życie mieszkańców włodarz gminy jeżeli w ogóle są jakieś sygnały minimalne, powinien
uruchomić procedurę zawiadamiania mieszkańców, bo to jest zdrowie i życie mieszkańców.
W radio ostatnio usłyszałam o podobnym jeśli chodzi o zagrożeniu i było ogłoszenie nawet w
radio. Teraz odniosę do Pana spraw odnośnie pozyskania środków zewnętrznych, Panie
Radny strumień środków zewnętrznych i projektów jaki jest w tej chwili w ogóle proszę się
rozglądnąć w ościennych gminach, targowisko myśmy również planowali w tamtej kadencji
20.000 na projekt zrobienia targowiska, tutaj w tej kadencji chyba 50.000 daliśmy na ten
projekt. W ościennych proszę zauważyć, że projekty wszystkie projekty my akceptujemy bo
trudno by było jeżeli rząd otworzył się na społeczeństwo, jeżeli są te projekty na żłobki czy
boiska, tego nie było przedtem, myśmy nie mogli rozpatrywać tych projektów tutaj. To są
projekty, które my akceptujemy, ponieważ jeżeli kosztuje 10 zł a my mamy 2 dać czy 5 zł
więc my to dajemy, a Pani Sekretarz przychodząc tutaj Pani Wójt Panią przedstawiała
pracownik do pozyskiwania środków unijnych, przeszła Pani do pracy jako Sekretarz a
zatrudniona jest Pani Katan i o te środki zewnętrzne się stara, a ponieważ strumień tych
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środków jest więc my je wykorzystujemy, ale to jest tylko infrastruktura wsi a proszę Państwa
gdzie są środki pozyskane na kanalizację. Mówimy osiągnęliśmy 8.000.000 w tym kontekście
jeśli chodzi o infrastrukturę wsi a na kanalizację burmistrz Ścinawy otrzymał dofinansowanie
70.000.000 ale myśli perspektywicznie ponieważ 2-3 lata i skończy się to i po prostu nie
będzie dofinansowania więc te sprawy nie tylko dotyczące remontu kominów domów itd. itp.
Dom Seniora jak najbardziej w perspektywie czasu tylko żeby to były aktywne miejsca
pobytu, to jest po prostu taka sugestia. Rewitalizacja gminy, owszem Pan wie, że pracował
Pan w tej komisji itd. 500.000 otrzymał Przyborów na rewitalizacje no więc Pan naprawdę
pracuje dla wszystkich w tej komisji.
Radna Joanna Skoczylas; Chciałam powiedzieć, że Pan Maciej pięknie to przygotował
również patrząc na to całkiem z boku mogę powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które Pan
wymienił to są rzeczy, które wynikają z zakresu obowiązków Pani Wójt. Pani Wójt mówiła o
tym, że będzie to realizować podczas kampanii, czyli wykonuje swoje zadania, natomiast
uzasadnienie które przeczytałam dotyczyło całkiem innej treści i całkiem innych sytuacji,
dlatego wydaje mi się, że wiązanie pozyskiwanych środków które są obowiązkiem Pani Wójt
i innych Wójtów w Polsce są czymś normalnym, natomiast w uzasadnieniu nie pisze się o
tym czy za mało pozyskała czy nie za mało, a są tam podane dwie rzeczy.
Radny Maciej Kiałka; Jeżeli dobrze się orientuję to nie 70.000.000 Ścinawa pozyskała na
kanalizację a 36.000.000 ale to jest mniejszy problem bo to jest sąsiednia gmina, mają
możliwości niech pozyskują.
Radna Anna Górska; Gazeta tak podała.
Radny Maciej Kiałka; Tutaj Pani zarzuca, że nie jest to w uzasadnieniu uchwały, ale po prostu
do tego się odniosła Pani Wójt, więc nie było sensu żebym ja się ponownie powtarzał, żeby tu
przedstawiać uzasadnienie tego tematu. Proszę Państwa rozdanie unijne nie jest po raz
pierwszy w tej kadencji. Od 2007 roku Unia pieniądze daje w ramach różnych programów i
po prostu w poprzednich latach też korzystaliśmy ale o wiele mniejszym stopniu, nawet
przykładowo orliki wszędzie były budowane w każdej gminie prawie powstało jedno czy dwa
orliki a u nas nawet nie złożono chyba żadnego projektu. Można było by się tak przerzucać
ale to nie ma sensu, szkoda czasu po prostu uważam, że trzeba się wziąć aktywnie zjednać
siły i starać się wykorzystać to, że mamy taką Panią Wójt, która lubi ostre wyzwania i
dociążyć ją można obowiązkami, żeby tych efektów finansowych czy pozyskiwania środków
było jak najwięcej.
Radny Stanisław Tolisz; Gratuluję przygotowania tylko nie usłyszałem pewnych rzeczy, jak
już chwalić to do końca. Ile tych świetlic zostało zrobionych, ile tych dróg zostało
zrobionych? W poprzedniej kadencji przypomnę sobie Olejniczaka robionych było w roku co
najmniej trzy świetlice, wszystko było z dofinansowaniem, zrobionych zostało kilkanaście
kilometrów dróg, nie pamiętam żeby tutaj padły jakieś teraz w tej chwili dane. A co jest
zastanawiające to co Pani Ania wspomniała, Pan we własnej miejscowości dostał pół miliona
i Pan ma czelność nam zwracać uwagę, że my coś robimy nie tak? Ja jeżeli sobie bym
pozyskał pieniądze to przynajmniej bym siedział cicho.
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Projekt uchwały jest Państwu znany,
przypominam, że nie obniżamy Pani Wójt wynagrodzenia do jakiejś minimalnej czy jakaś
drastyczna to nie jest obniżka, tylko przywracamy wynagrodzenie z początku kadencji w tej
samej wysokości, które miał Wójt Mirytiuk.
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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
7 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, wstrzymało się od głosowania 2 radny
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica;Chciałam tylko powiedzieć, że nie zostałam wójtem
dla pieniędzy, młodość spędziłam na dorabianiu się zawsze uczciwie, to nie pomniejszy
moich wysiłków dla tej gminy na pewno i na pewno nie spowoduje, że zacznę kraść. A
zwrócę się ze sprawą o obniżenie mi zarobków tam gdzie każdy pracownik ma prawo się
zwrócić czyli do sądu pracy.
Obrady sesji opuściła Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica,
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
Przerwa 1125-1135
Ad. 8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2017 ROK.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Szanowni Państwo, mam uchwałę w sprawie zmiany
budżetu Gminy Wińsko, pierwotną wersję i wersję tą z autopoprawką. Autopoprawki były
szczegółowo omawiane na komisjach w związku z tym jeśli macie jakieś Państwo pytania
będę umiała udzielić odpowiedzi to odpowiem.
Radny Stanisław Tolisz; Jak się ma ta sytuacja w Smogorzewie Wielkim jeżeli chodzi o tą
kwotę 30.780. Z tego co wiem myśmy to już przerabiali na poprzedniej sesji, jednej albo
drugiej, nie wiem, nie pamiętam kiedy to było
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Na trzech sesjach poprzednich.
Radny Stanisław Tolisz; Ten temat ciągle wraca, z tego co wiem wykonawca zrobił to po
prostu samowolnie a teraz domaga się pieniędzy.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Mówimy o Nemeczku o wykonaniu?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mówimy o Smogorzewie.
Radny Stanisław Tolisz; Tak.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Było to omawiane na komisjach.
Radny Stanisław Tolisz; To jest niezrozumiała sytuacja, żeby ktoś zrobił, wykonał sobie bez
uzgodnień z Urzędem. Pytanie proste, czy Urząd na prawdę nie zlecał tego zadania?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie ja odpowiadam za
inwestycje ani nie ja podpisuję umowę z wykonawcą.
Radny Stanisław Tolisz; Niezrozumiałą jest sytuacja taka, że ktoś zrobi coś bez uzgodnień a
później chce pieniądze, przecież to jest, to jest nie w porządku i dlatego wnioskuję jeżeli tak,
bo nie dostałem żadnej odpowiedzi praktycznie, tylko to co było dawniej, konsekwentnie tak
jak dawniej, żeby te pieniądze, tą kwotę ściągnąć, nie przyjąć tego po prostu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapytał czy są jeszcze jakieś propozycje,
pytania?
Głos zabrała Radna Jolanta Rafałko; Ja mam trochę pytań ale nie wiem, jak Pani mówi, że
Pani podpisuje tylko inwestycje to chyba bardziej były pytania do Pani Wójt dlatego, że jakby
to nowa inwestycja została nam dana na komisji, a Pani Wójt zawsze mówi, że ona jest
przeciwnikiem tego żeby dać coś i od razu o tym decydować, a tak zostaliśmy postawieni jak
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zwykle pod ścianą tutaj i jeżeli chodzi tutaj o ten „ZA ŻYCIEM” projekt, super fajnie,
pozyskane pieniądze i zwiększy się wydatki o 432.000 i duże pozyskane tutaj jest
dofinansowanie ale nurtuje mnie szereg pytań i najlepiej chciałabym, żeby został nam
przedstawiony cały projekt. Cała dokumentacja jaka została złożona za tym projektem „ZA
ŻYCIEM”, co tam jest wpisane, na co to, bo nie dostaliśmy takich informacji. Czy to
mieszkania socjalne, czy to mieszkania komunalne, czy to mieszkania prywatne bo niby
zostało powiedziane, że to mieszkania są socjalne ale pytanie goni pytanie. Ile pomieszczeń
będzie zrealizowanych? Na jakiej zasadzie ci ludzie będą tam przyjmowani? Czy z mieszkań
prywatnych na te mieszkania socjalne? Jakie są plany, czy to będzie później DPS jakiś? Mam
obawy, że jeżeli będą ściągane tam osoby niepełnosprawne, bo „ZA ŻYCIEM” to jest
fundacja osób niepełnosprawnych także i starszych, to te osoby będą potrzebowały tutaj
opieki. Było nam wyjaśniane, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie tam
nadzorował te osoby ale mimo wszystko ich funkcjonowanie samodzielne troszeczkę nurtuje
mnie i jakie tam będą te opłaty tych ludzi. Co wchodzi bo tutaj jest 50.000 na doposażenie
tych mieszkań? Jak ma być zrobione jedno mieszkanie czy dwa, jedno mieszkanie wiem, że
jest w miarę wyremontowane, nie wiem jakie jest teraz bo to jest mieszkanie prywatne z
których mieliśmy tą rodzinę wysiedlić, czy to mieszkanie też będzie doremontowane czy
jakieś inne oprócz tego będzie zrobione i co w kwocie tych 50.000 się mieści? Dlatego bardzo
bym chciała, żebyśmy najpierw całą dokumentację oryginalną jaka została złożona do tej , nie
wiem czy to jest fundacja „ZA ŻYCIEM”, żebyśmy mieli do tego wgląd a dopiero później
podejmowali tą decyzję.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Sekretarz, ma Pani jakieś szczegółowe
informacje?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Na chwilę obecną nie mam.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; A czy może Pani pracownika merytorycznego,
odpowiedzialnego za to zadanie sprowadzić tutaj na sesję żeby nam odpowiedział na te
pytania?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; W tej chwili Pani Karoliny Katan nie ma.
Radna Jolanta Rafałko; Tu jest takie podstawowe też pytanie, ogrzewanie. Starsi ludzie
niepełnosprawni, czy będzie ten pracownik cały czas? (...) Ta osoba o którą się pytałam
również, która ma być przeniesiona ze Smogorzowa do Smogorzówka ten chłopak, Pani Wójt
zapewniała, że ma być konserwatorem a mieszkania mają być socjalne. Czyli konserwator
zatrudniony na mieszkania socjalne? To też budzi wątpliwości bo konserwatorem jest się za
opłatą w danym, nie wiem zakładzie pracy czy jakimś, tak to uważam.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Sekretarz?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Gdyby Pani wniosła na komisjach.
Radna Jolanta Rafałko; Ale na komisjach zostało nam to dane. My musimy porozmawiać z
ludźmi, zapoznać się, nurtowały mnie przez trzy dni te wszystkie pytania, trochę starałam się
dowiedzieć na ten temat i postawieni zostaliśmy fakcie dokonanym przecież.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Do kiedy jest termin ostateczny zabezpieczenia
tych środków?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Nie odpowiem.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To jest bardzo ważna informacja w tym
momencie. Czy mogłaby Pani spróbować to ustalić?
Radna Jolanta Rafałko; Do kiedy musimy zabezpieczyć te środki?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jeżeli jest tyle pytań, wątpliwości radnej jeszcze
z tamtego terenu to musimy mieć 100% pewności, że te środki będą odpowiednio wydane.
Radna Regina Grębosz; Trzeba sesję było przenieść na 18.00.
Radna Jolanta Rafałko; Nie wiedziałam, że Pani Wójt wychodzi o tej porze.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Informowała na początku Pani Wójt.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dzisiaj nas poinformowała. Ja przypominam, że
dzisiejsza sesja została zwołana na godzinę 8 z tego powodu, żeby uchwała pierwsza która
była, żeby jak najszybciej wyszła bo dzisiaj miała wyjść. Z tego powodu na dzisiaj na godzinę
8 tą sesję zwołałem. Nie wiedziałem, że takie po drodze będą perturbacje związane z
podpisaniem umowy, porozumienia na drogę w Dąbiu.
Radna Jolanta Rafałko; Nie wiedzieliśmy też, że zostanie nam przedstawionych nowych tyle
zadań inwestycyjnych bo to jest autopoprawka wniesiona dopiero na komisje a nie wcześniej
z którymi nie mogliśmy się zapoznać.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To prawda, to było autopoprawką we wtorek
złożone.
Radna Jolanta Rafałko; Jeżeli chodzi o żłobki to też jest wiele nowych pytań, które bym
chciała zadać a nie ma tutaj pracownika merytorycznego, Pani Monika przyjechała później na
komisje i po drodze wychodzi wiele takich zagadnień, które byśmy chcieli wiedzieć na temat
żłobków.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska przekazała; termin jest do dzisiaj.
Następnie w rozmowie telefonicznej głos zabrała Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica,
która powiedziała; Są trzy gminy z Dolnego śląska które wypełniły ankietę czy są
zainteresowane skorzystaniem ze środków ustawy za życiem od Minister Rafalskiej.
Wszystkie trzy gminy zostały przyznane środki i z dniem 29 czyli dzisiaj jest zawarta umowa
między Wojewodą, Ministerstwem Rodziny i Ministerstwem Finansów. Jeżeli dzisiaj nie
przyjmiemy tych środków to w tym roku nie ma mowy (…) Pałac w Smogorzówku jest w
fatalnym stanie a po ostatnim gradobiciu dach musi być remontowany w tym roku, bo nie
dotrwa do wiosny. Mieszkają tam dwie rodziny, starsza Pani i Pan drugi właściciel, ta Pani
jest naszą lokatorką i będziemy musieli im tej zimy zapewnić inne lokale bo tam się nie da
mieszkać. W związku z tym za urządzenie jednego mieszkania dla trzech osób, mieszkania
chronionego mamy środki na remont dachu i części wspólnych niezbędnych oraz zrobienie
tego jednego mieszkania. Dziś jest 29 tak jak wiele innych środków kiedy jest (…) i
Ministerstwa rozdają różne swoje środki, które twierdzą, że już nie wykorzystają na inne cele,
uruchamiają te środki, która gmina jest na tyle sprawna żeby je przejąć, ta gmina je dostaje.
Jesteśmy jedną z trzech gmin na Dolnym Śląsku, która może te środki dostać. Finansowanie
jest 50/50, proponowane środki pochodzą, nasze środki gminne pochodzą z wolnych środków
naszych, nie są zabierane nikomu. Nie ma też konfliktu o mieszkanie, że zamiana własności
która pozwoli nam ten budynek wyremontować ponieważ jest drugie mieszkanie, gdzie nasza
lokatorka chce się zamienić i wrócić do tego Smogorzówka z którego przenieśliśmy ją,
ponieważ tam nie było już warunków do życia i ona po wyremontowaniu dachu, bardzo
chętnie wróci tam. Czyli zamiana własności nie musi się odbywać między tym mieszkaniem
nr 3, to może mieć miejsce między naszym mieszkaniem nr 1 w Smogorzowie gdzie mieszka
Pani K..., wróci na swoje, znacznie większe i z dachem nad głową. Nad prywatnym
właścicielem wali się dach nad głową, nad starszą Panią, która jest naszą lokatorką wali się
dach nad głową. Naprawdę rzecz jest pilna i te środki to jest taki dar losu, ocalimy kolejny
pustostan, urządzimy mieszkanie dla osób które są nieporadne, będziemy w jednym miejscu
mogli tych osób doglądać, w nowym roku zapowiadają się środki unijne na urządzanie takich
mieszkań, to w tym momencie jak już mamy dach zrobiony możemy urządzać kolejne
mieszkania (…)
Radna Jolanta Rafałko; Czyli tak jak Pani Wójt mówi, to jest tylko to na to jedno mieszkanie
w którym ileś tam osób z niepełnosprawnością czy coś tam ulokujemy i GOPS będzie miał
nad nimi jakby piecze a reszta będzie do remontu, czyli też nie wyremontowane dalej
mieszkania a nie wiem czy, chciałabym usłyszeć od Pani K...że chce z powrotem wrócić do
Smogorzówka bo jest bardzo zadowolona z tego mieszkania gdzie teraz mieszka. Nie wiem
jak to jest, nie wypowiem się na ten temat, bo wczoraj nie było Pani K..., nie mam pojęcia.
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Jeżeli chodzi o tą nawałnicę to chyba budynek też był ubezpieczony więc z ubezpieczenia też
będą jakieś pieniądze, że można ten dach naprawić i z tej dotacji na te budynki po nawałnicy
z Ministerstwa czy skądś tam też jeszcze, nie wiemy jaka to będzie suma na te zniszczenia bo
każde gospodarstwo dostało tak że myślę budynki też dostaną. Ponoć świetlice jeszcze nie są
wycenione do końca ale też te pieniądze miały być więc też można zabezpieczyć. Suma tych
pieniędzy jest bardzo (…)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czy jakiś wniosek Pani Radna w związku z tym,
czy tylko wątpliwości na razie?
Radna Jolanta Rafałko; Nie wiem.
Radny Stanisław Tolisz; Ja myślę, że jest tyle niejasności, wątpliwości które teraz wynikły w
trakcie, że 216.000 własnych pieniędzy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja osobiście przyznam, że tam nie byłem.
Radna Regina Grębosz; Znam ten budynek dlatego, że tam też mieszkali swego czasu nasi
podopieczni do których my jeździliśmy, ja mogę się wypowiedzieć tak wizualnie wygląda to
bardzo źle.
Radny Zdzisław Miłuch; Byłem ostatnio u tego Pana co tam mieszka, budynek faktycznie
dach trzeba robić.
Radna Barbara Żeliźniak; Jeżeli to ma być na dach, część wspólną korytarze itd. to warto
chyba to wykorzystać.
Radna Joanna Skoczylas; Jest mowa o tym, że nie będą robione żadne zmiany budżetowe
natomiast ma to być kwota pobrana z wolnych środków, czy Pani wie ile wynosi kwota
wolnych środków na ten moment za ten rok?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Nie wiem ale zaraz mogę dowiedzieć.
Radna Jolanta Rafałko; Dlaczego Pani Skarbnik nie ma?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska wyjaśniła, że pojechała podpisać umowę we
Wrocławiu.
Na sali panował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Radna Barbara Żeliźniak; Jest napisane 50% czyli 216.300 dostajemy to drugie 216.300 musi
być z naszych.
Radna Joanna Skoczylas; Jest z wolnych środków tylko ja chcę wiedzieć, bo jeżeli w tych
wolnych środkach zostało 600.000 to jesteśmy w stanie przełknąć, jeżeli w wolnych środkach
zostało 300.000 to nie mamy żadnego zapasu na nic.
Radna Jolanta Rafałko; Poza tym też ten budynek jest wpisany w rewitalizację, to też można
pozyskiwać na rewitalizacji, ja nie mówię, że jestem przeciw ani za, nie wiem, na razie
nurtują mnie te pytania, ja bym chciała wiedzieć co z tymi mieszkańcami, przede wszystkim o
dobro mieszkańców mi chodzi. Na jakiej zasadzie zostaną ci mieszkańcy tam przydzieleni do
tego mieszkania? Czy to będą osoby nie wiem z zewnątrz całej gminy tam ściągane i do tego
mieszkania a co z resztą tych mieszkań? Kto będzie opalał tym ludziom te mieszkania? To
jest nurtujące, bo jeżeli to są osoby starsze ja sobie nie wyobrażam trzy czy cztery osoby w
takim mieszkaniu, które są niepełnosprawne i kto będzie się tymi ludźmi zajmował? Czy to
będzie podlegało pod jakiś DPS później? Pytanie goni pytanie.
Radny Stanisław Tolisz; Co jest dla mnie szokujące, ten temat żeby był na ostatnią chwilę.
Radna Jolanta Rafałko; Tak często zostajemy postawieni pod ścianę i tak musimy decydować.
Radna Joanna Skoczylas; Czy wzięcie udziału w tym gwarantuje 100% pewności, że
pozyskamy te środki?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Z tego co mówi Pani Wójt to tak (…) są to środki z
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
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Radna Jolanta Rafałko; Przedstawiając nam Pani Wójt ten program powinna przyjść z całą
dokumentacją oryginalną jaką złożyła do tego „ZA ŻYCIEM” i żebyśmy wiedzieli co z tymi
ludźmi, bo to najbardziej chodzi tutaj o mieszkańców tego budynku.
Radny Maciej Kiałka; Nigdy nie było tak, żeby całą dokumentację przedstawiała na sesjach
czy na komisji.
Radna Joanna Skoczylas; Ale radny ma prawo zażądać chyba.
Radna Jolanta Rafałko; Panie radny ale to jest ta sytuacja co kiedyś zarzuciliście nam ze
strażą pożarną, też nie byliśmy przeciw tylko brak dokumentacji i wyjaśnień, skąd, jakie
środki, na co, ile, co, jak? My tutaj przesuwamy środki finansowe, to jest strasznie duża
kwota za którą my jesteśmy odpowiedzialni, nie tak jak Pani Wójt mówi. Później Pani Wójt
powie zagłosowaliście, róbcie.
Radna Regina Grębosz; A jak to się zawali?
Na sali panował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Radna Jolanta Rafałko; A może warto sprzedać? Nie bierzemy pod uwagę? A może ktoś
zechce kupić?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Tak jak Pani radna powiedziała, że jeżeli by się to zawaliło to
na zawalenie się już nie będzie środków zewnętrznych.
Radna Regina Grębosz; Nie będzie i musimy to posprzątać to są koszty.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Wszelkiego rodzaju czynności to i tak wchodzi tutaj
konserwator zabytków.
Radna Regina Grębosz; Wiem jak u nas sprzątany był pałac w Węgrzcach. Do dzisiaj jest nie
posprzątany do końca, ile było zachodu bo zawalił się i koniec.
Głos zabrała Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Z informacji uzyskanej od Pani
Skarbnik przybyło około 500.000 wolnych środków, teraz wprowadzamy te 300.000 i
zostanie koło 200.000 po zaakceptowaniu tej zmiany.
Radna Jolanta Rafałko; Z drugiej strony po tych nawałnicach tak jak już wcześniej
mówiliśmy sytuacja z mostkami, drogami, rowami jest też tragiczna i wiele ludzi osób na tym
terenie, moim też było podtopionych, zalanych i osuszanie domów i wszystko to jest
niebagatelny dla nich i wysiłek i trud, więc wszystkie te rowy i staw o który wcześniej
pisałam i mówiłam nie było konieczności do zrobienia a teraz nawałnica pokazała, że
powinien być zrobiony ten staw bo nie odbierał wody, mostkiem się lało, ludzi zalewało więc
to jest też jakby priorytetowa sprawa.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Staw w Smogorzówku?
Radna Jolanta Rafałko; Nie, ja mówię o stawie w Smogorzowie, też na tym terenie.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Z informacji bo tam była Pani Wójt z wykonawcą
który nam robi teraz operaty na stawy gminne Kozowo i Smogorzówek, Piskorzyna to na ten
rok Smogorzów jest jeszcze w tak stanie dobrym technicznie, oceniony przez fachowca
powiem, że jeszcze wytrzyma a są pilniejsze potrzeby jeśli chodzi o staw w Piskorzynie i
staw w Kozowie i Smogorzówek prawdopodobnie.
Radna Jolanta Rafałko; Nie zgodzę się z Panią.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Ma Pani prawo nie zgodzić się ze mną, ja tylko
powiem Państwu żebyście wiedzieli o co chodzi.
Radna Jolanta Rafałko; Staw w Kozowie na początku naszej kadencji był zdaje się
wyczyszczony ze środków tych co ścieżki rowerowe a u nas w ogóle nie odbiera wody.
Radna Barbara Żeliźniak; Całościowo czytam zwiększenie wydatków o kwotę 432.600 to jest
połowa z tego, 50/50, 216.300 ale dodatkowo jeszcze tu mamy oraz wyposażenie mieszkań w
kwocie 50.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale jest 166.300 plus 50, to jest nasz wkład,
razem to jest 216.300 i 216.300.
Radna Jolanta Rafałko; Co będzie jako wyposażenie mieszkań?
Radna Regina Grębosz; To na pewno będą naczynia, łóżka, tak ja myślę.
Radna Jolanta Rafałko; Jeżeli to mają być mieszkania socjalne to dlaczego my mamy
wyposażać w takie rzeczy?
Radna Regina Grębosz; A kto utrzymuje?
Radna Jolanta Rafałko; To wszystkie mieszkania socjalne są tak wyposażane?
Radna Regina Grębosz; My na terenie gminy nie wiem czy mamy mieszkania socjalne, nie
mamy ale swoich podopiecznych mamy obowiązek zgodnie z ustawą musi mieć lodówkę,
pralkę.
Radny Stanisław Tolisz; Ile mieszkań będzie wyposażonych za 50.000?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jedno mieszkanie trzypokojowe. W tym
momencie nie widzę więcej pytań. Padł wniosek radnego Tolisza najpierw o wykreślenie z tej
zmiany budżetu środków na remont Smogorzewa Wielkiego oraz remont kominów w
Białawach Wielkich oraz remont przyjętych lokali mieszkalnych w kwocie 6.471zł.
Radna Barbara Żeliźniak; Mam uwagę, jak jedno wykreślimy to wszystko się sypie.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Pani Skarbnik była przygotowana na zmianę bez
|Nemeczka, na to jesteśmy przygotowani o tyle na Smogorzówek nie mamy tego
przygotowanego.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Na razie jest pierwszy wniosek, w takim razie
kto z Państwa jest za tym żeby z tego projektu uchwały wykreślić zgodnie z wnioskiem
radnego Tolisza zapis o lokalach dotyczący Smogorzowa i Biaław? Proszę o podniesienie
ręki.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
9 radnych, przeciw głosowało 2 radnych, wstrzymało się od głosowania 3 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czy jest jakiś wniosek radnej Rafałko dotyczący
tego tematu czy przechodzimy do głosowania? Czy wątpliwości zostały rozwiane wszystkie?
Radna Jolanta Rafałko; Żadne nie zostały rozwiane. Ja mam jeszcze pytań szereg w stosunku
do żłobków (…) Pani Wójt ostatnio powiedziała, że ful wypas jest w żłobkach, nie ma
prawdopodobnie tam wszystkich dzieci w żłobkach.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bardzo proszę Pani Radna o przekazanie tych
pytań, one będą zapisane na protokole i przekażę je pisemnie Pani Wójt z prośbą o
odpowiedź.
Radna Jolanta Rafałko; Chciałabym zapytać się jakie będą dotacje od przyszłego roku na te
żłobki bo teraz w tym momencie trochę nurtuje mnie to pytanie, że w tym momencie rodzice
płacą 0,60zł za godzinę a jeżeli nie ma dotacji i nie będzie od przyszłego roku to trochę mam
obawy, że będziemy musieli podnieść opłatę za żłobki jako radni bo my o tym decydujemy.
Czy będzie ta dotacja na żłobki czy nie będzie? Nurtuje mnie pytanie też jak te żłobki
rozliczają się za wynajmem pomieszczeń? Jak jest z opłatą za prąd, wodę, ogrzewanie? Ile
osób tam pracuje? Wiem, że dodatkowym zajęciem kuchni jest też gotowanie, wiem, że tym
paniom jest ciężko bo to jest ileś tam osób i przygotowywanie tych posiłków dla tych
maleńkich dzieci jest naprawdę bardzo trudne bo wagowo musi być dostosowanie i
kaloryczność dla tych dzieci. Co w tym kierunku jest zamierzane? Czy może jakąś osobę tam
dotrudnić? Jak jest z obsługą jeżeli chodzi o konserwatora, bo konserwator jest zatrudniony
też prawdopodobnie. Te wszystkie pytania mnie nurtują.
Radna Regina Grębosz; Mam pytanie czy nie można poprosić Panią Monikę Myrdzio?
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Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Mogę powiedzieć co do żłobka. Tutaj Pani podnosi
kwestię zatrudnienia osoby przede wszystkim do stołówki, oczywiście wiemy, że jest taki
problem, rozmawialiśmy i Pani Monika rozmawiała z Panem Dyrektorem i Pan Dyrektor już
zawnioskował pismo, że jest potrzeba, taki etat i najprawdopodobniej zostanie zwiększony ten
etat bo wiemy, że jest problem z gotowaniem, bo są tam inne posiłki.
Radna Jolanta Rafałko; Jest 550 obiadów wydawanych i 200 śniadań.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; To jest akurat sprawa załatwiona. Zgodnie z
wytycznymi programowymi też na utrzymanie będą pieniążki w kolejnych latach, natomiast
stawek jeszcze nie wiemy.
Radna Jolanta Rafałko; Jest zatrudniona osoba przy szkole a budżet ze szkoły jest i na jakiej
zasadzie jest rozliczany żłobek ze szkołą za te posiłki, gotowanie?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Tego nie wiem.
Radna Jolanta Rafałko; Przecież szkoła gotuje, pracownicy są szkoły a to jest żłobek z innego
budżetu. Jak jest to rozliczane?
Radna Barbara Żeliźniak; Jeżeli są jednostki budżetowe wchodzące pod ten sam organ
prowadzący żłobek i szkoła które są pod gminą to na zasadzie noty obciążeniowej ilość
posiłków razy cena i wtedy następuje zwrot na poczet stołówki szkolnej.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Radna Anna Górska zawracając się do Sekretarz Gminy; Miałam zadać pytanie, Pani
Skarbnik w rozmowie w przerwie, że tu gdzieś 16.000 i te 16.000 w budżecie który
omawiamy, przy akceptacji Pani Wójt to było przeznaczone na mieszkanie dla Pana X, na
Komisji Mienia rozmawialiśmy i na remont mieszkania B... w Budkowie, proszę jeżeli Pani
Może zapytać gdzie to jest, bo mam to zawnioskować.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zwracając się do radnego Tolisza; Upewnię się
Panie radny bo w tym punkcie wydaje mi się że jest jeszcze kwota dopisana oraz remont
przejętych lokali mieszkalnych w kwocie 6.471zł, czy ta kwota zostaje po tej zmianie?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Tak.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Nikt się z Państwa nie dopytał co wchodzi w
skład tych lokali mieszkalnych i gdzie te lokale mają być wyremontowane? Wcześniej nie
było tego zapisu. Skąd się wzięło 6.471, bo wniosek radnego dotyczył tylko wykreślenia
Smogorzewa i kominów w Białawach czyli 43.000.
Radny Stanisław Tolisz; Tak.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mam pytanie o co chodzi z tym remontem lokali
mieszkalnych?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; To są przejęte lokale mieszkalne tak jak tu pisze.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Których lokali? Wcześniej nie było takiej
pozycji. Jeżeli to jest zwiększenie wydatków, to skąd ta kwota schodzi, bo tamte kwoty
wcześniej schodziły z Tauronu?
Radny Józef Kaczmarek; Panie Przewodniczący wniosek został przegłosowany a te 6.000
zostaje.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli wniosek dotyczył tylko i wyłącznie tego?
Radny Stanisław Tolisz; To co na poprzednich sesjach przegłosowywaliśmy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
11 radnych, wstrzymało się od głosowania 3 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska skontaktowała się telefonicznie ze Skarbnik Gminy p.
Anną Kupczyk która przekazała; Kwota 10.000 na budżet remontowy i 6.000 z groszami to
zostały oszczędności z zadania inwestycyjnego remont mieszkań komunalnych, to co
dostajemy dotacje z BGK, mniej zadanie inwestycyjne będzie kosztować więc to co zostało z
środków własnych przenosimy na zadania bieżące na remonty bieżące lokali gminnych i Pani
Wójt powiedziała, że z tego będzie remontowane mieszkanie dla Patryka K... i dla Państwa
B....
Ad. 9.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska wskazała, że załącznik nr 1 został zmieniony w
wyniku zmiany uchwały w sprawie zmiany budżetu, załącznik nr 3 również się zmienia w
Wieloletniej Prognozie Finansowej w wyniku zmian w budżecie wynikającej z treści
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
11 radnych, wstrzymało się od głosowania 3 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
Ad.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU WICEPRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY WIŃSKO.
Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb; W związku z tym, że 26 maja radna
Grębosz złożyła rezygnację z Wiceprzewodniczącej Rady Gminy, biorąc pod uwagę zapisy
statutu, który mówi że powinny być dwie osoby jako Wiceprzewodniczący Rady, zachodzi
konieczność wyboru nowego Wiceprzewodniczącego.
Poinformował; zgodnie z art 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy wybiera
ze swojego grona wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Następnie poprosił o
zgłoszenie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Radny Józef Kaczmarek zgłosił do Komisji Skrutacyjnej radną Jolantę Rafałko.
Radna Agnieszka Bator Lech zgłosiła do Komisji Skrutacyjnej radną Annę Górską.
Radny Józef Kaczmarek zgłosił do Komisji Skrutacyjnej radną Joannę Skoczylas.
Zgłoszone osoby do Komisji Skrutacyjnej wyraziły zgodę na udział w jej pracach.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie
zaproponowanego składu Komisji Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania jawnego za składem Komisji Skrutacyjnej głosowało 14 radnych
(jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb poprosił o zgłaszanie kandydatur na
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady wraz z uzasadnieniem.
Radny Józef Kaczmarek; Proponuję Panią Krystynę Tereszkiewicz, po ubiegłej kadencji wie
jak ta funkcja wygląda jak to wszystko się odbywa dlatego proponuję Panią Krystynę
Tereszkiewicz.
Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb zapytał; Czy Pani radna Tereszkiewicz
wyraża zgodę?
Radna Krystyna Tereszkiewicz; Wyrażam zgodę.
Z uwagi na brak dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zamknięcie
listy kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
W wyniku głosowania jawnego za zamknięciem listy kandydatów na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie
kart do głosowania, ogłosił przerwę celem przygotowania kart do głosowania przez Komisję
Skrutacyjną.
Przerwa
1220-1240
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Jolanta Rafałko zapoznała radnych z
zasadami głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. (załącznik nr 1 do
protokołu)
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie
przedstawionych zasad głosowania.
W wyniku głosowania jawnego za przyjęciem przedstawionych zasad głosowania przy
wyborze Wiceprzewodniczącego Rady głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Nastąpił akt głosowania
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb ogłosił przerwę w celu policzenia głosów przez
Komisję Skrutacyjną i sporządzenie protokołu.
Przerwa
1245- 1250
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Jolanta Rafałko odczytała
protokół z wyników głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Wińsko.
(Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty z głosowania zostały załączone do protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odczytał tekst uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wińsko.
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Następnie złożył gratulacje nowo wybranej Wiceprzewodniczącej Rady Gminy.
Radna Krystyna Tereszkiewicz podziękowała za wybór.
Ad.11.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE: USTALENIA PLANU SIECI PUBLICZNYCH
PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska przekazała, że uchwała nie wprowadza zmian w
dotychczasowej sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych. Jej podjęcie jedynie ma na celu uporządkowanie zapisów dostosowanych do
prawa oświatowego.
Chwilowo salę obrad opuścił radny Ryszard Kisielewicz
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
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXVIII/214/2016
RADY GMINY WIŃSKO Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2016R. W SPRAWIE WSPÓLNEJ
OBSŁUGI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska zwróciła się o wprowadzenie autopoprawki w §3 pkt5
„z filią” zamiast „z Filią”, oraz w §4 ust 2. Przekazała, że uchwała ma na celu wspólną
obsługę jednostek organizacyjnych gminy Wińsko, w związku z tym że powstał żłobek w
Iwnie i GOSTiR zostały te jednostki objęte wspólną obsługą księgowo finansową.
Na salę obrad powrócił radny Ryszard Kisielewicz
Chwilowo salę obrad opuściła radna Barbara Żeliźniak
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
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.13.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO
SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I
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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.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska przekazała, że w przedmiotowej uchwale dodany
został załącznik nr 3, jest to druk zgłaszania nieprawidłowego świadczenia usługi przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Jeżeli właściciel, nieruchomości, osoba fizyczna lub ktokolwiek inny mający
zastrzeżenia co do firm odbierających śmieci, na podstawie tego druku, bądź niekoniecznie
tego druku bo to jest tylko wzór, może zgłosić te nieprawidłowości.
Na salę obrad powróciła radna Barbara Żeliźniak
Chwilowo salę obrad opuściła radna Agnieszka Bator-Lech
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zwracając się do Mecenasa zapytał; To jest
niezbędnie konieczne? Bez tego załącznika ta uchwała była nieprawidłowa?
Mecenas Mateusz Chlebowski odpowiedział; Uchwała była jako całościowo była prawidłowa
(…) to jest tutaj wprowadzone, żeby zrobić pewne ułatwienie dla mieszkańców. To jest ukłon
w stronę mieszkańców i pewna sugestia ze strony Nadzoru. Dlatego też jest wprowadzane
całościowo żeby to było w jednym akcie prawnym zrobione, żeby ludzie też nie musieli
szukać i przerzucać (…).
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jeżeli Pan Mówi o tym, że to była sugestia
Nadzoru prawnego, w przedostatnim numerze „Kuriera Gmin” była informacja Pani Wójt o
tym, że wiele uchwał, czy każda z uchwał zgłaszanych przez radnych Gminy Wińsko w tym
roku została uchylana przez Nadzór, to może Pan przypomnieć ile takich uchwał było tak
naprawdę w tym roku? Uchylonych przez Nadzór, które zostały zgłoszone przez radnych
Gminy Wińsko?
Mecenas Mateusz Chlebowski odpowiedział; To bardziej pytanie do pani z biura rady, na
pewno uchwała absolutoryjna.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Uchwała absolutoryjna została uchylona przez
Nadzór prawny Wojewody?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Uchwała absolutoryjna została stwierdzona nieważność
przecież tej uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mówię o Nadzorze prawnym Wojewody.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Nie mam tego przed sobą teraz.
Radna Barbara Żeliźniak; O ile pamiętam, że tam było stwierdzenie Pani Wójt, że wszystkie
uchwały których my byliśmy autorami po prostu są nieważne.
Radna Joanna Skoczylas; Trzeba zapisać pytanie, na które poprosimy o odpowiedź.
Radna Barbara Żeliźniak; Jeżeli stwierdzają że nieważne, to muszą mieć podstawę do tego co
było w nich nieważne.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Według moich informacji, żadna uchwała
zgłoszona przez radnych nie została uchylona przez Nadzór prawny Wojewody. Jedyna
uchwała która była dyskutowana, to była uchwała dotycząca absolutorium, ale jak wiecie
Państwo, zresztą dzisiaj też to odczytałem, radni podejmując uchwałę, opiniowali wykonanie
budżetu pod względem celowości, gospodarności.
Radna Joanna Skoczylas; Czyli uchwała o nieudzieleniu absolutorium nie została podważona
przez Urząd Wojewódzki?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przez Urząd Wojewódzki nie, przez Nadzór
prawny Wojewody nie tylko przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proszę
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jeszcze żeby przy tych statystykach, w tym pytaniu było ujęte ile w takim razie uchwał rady
Gminy Wińsko autorstwa Wójt musieliśmy poprawiać w tym roku.
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
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.14.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE AKTUALIZACJI "PLANU GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY WIŃSKO" ORAZ ZMIANY UCHWAŁY NR
XLIII/328/2017 Z DNIA 28.06.2017 ROKU 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 WZROSTU
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".
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska przekazała, że zmiany zostały szczegółowo omówione
na komisjach, dopisane są nieruchomości na które można pozyskać pieniądze, czy to
termomodernizacja czy to piece.
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
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.15.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE
NIERUCHOMOŚCI.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska przekazała, że przedmiotowa uchwała dotyczy
nabycia nieruchomości w Orzeszkowie część działki docelowo która miała być przeznaczona
pod boisko.
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Radna Anna Górska; Praktykowane było w projektach zamiana działek, to by było finansowo
lepiej dla nas, żeby zamienić działkę nawet na większą, jeżeli by to była możliwość bo ta
działka jest celowo, chcemy to zrobić i ja jestem za tym tylko, żeby jeżeli jest możliwość w
formie zamiany.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani radna z tego co ja się orientuję to te osoby
sprzedające tą działkę nie były zainteresowane taką propozycją.
Radna Joanna Skoczylas; Wyjaśniając chciałabym dodać, że w obrębie Orzeszkowa nie ma
żadnej działki, która byłaby większa i która byłaby wartością gminy, dla tego też
podejrzewam, że z tego tytułu też jest wystawiona na sprzedaż.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra cena
za te 21 arów przy szkole w Orzeszkowie, lokalizacja, więc jakby nie patrzeć gdyby coś nie
wyszło z tych planów gminy na kolejne lata a wydaje mi się że na pewno wyjdzie w kolejnej
kadencji w takim razie to jest taka inwestycja bardzo przyszłościowa.
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
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Głos zabrał Radny Maciej Kiałka; Panie Przewodniczący chciałbym rozszerzyć porządek
obrad o dodatkowy punkt, projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości komunalnej
stanowiącej własność gminy Wińsko. To jest propozycja trzech radnych a uzasadniając to, to
przed dłuższą chwilą podjęliśmy zmiany w budżecie gminy i chodzi w dalszym ciągu o ten
pałac w Smogorzowie i jeżeli nie podejmiemy tej uchwały to rodzi to, że albo nie będziemy w
ogóle remontować tego pałacu albo będziemy remontować wraz z obciążeniem tego bo ten
Pan jest tam współwłaścicielem i on po prostu na porozumieniu chce zrzec się
współwłasności a jeżeli nie podejmiemy tej uchwały to rodzi to, że on będzie dalej
współwłaścicielem jakby gmina to remontowała to będzie musiała go, on musiał
partycypować w kosztach remontu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W takim razie co jest w propozycji tej uchwały?
Radny Maciej Kiałka;To jest po prostu zamiana, wyprowadzenie tego Pana stąd i zniesienie
współwłasności.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Zamiana gdzie? Czy nie jest to określone?
Radny Maciej Kiałka; Pani Sekretarz jest dokładnie, ten Pan dokąd pójdzie?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Myślałem, że to jest projekt radnych zgłoszony?
Przewodniczący poprosił o rozdanie radnym projektu uchwały.
Głos zabrała Radna Jolanta Rafałko; Skąd my mamy wiedzieć, że Pani która mieszka na tym
mieszkaniu chce się przeprowadzić? Chciałabym zobaczyć to porozumienie żeby nie było ze
szkodą. Mam jeszcze pytanie, proszę mi powiedzieć która to jest działka 31 arów? Bo to jest
też, dajemy Państwu którzy przechodzą do Smogorzowa Wielkiego działkę 31 arów, tak?
Radny Maciej Kiałka; Proszę Państwa, ja bym proponował tak, wniosłem o rozszerzenie
porządku obrad i chciałbym żeby to Państwo przegłosowali. Później jak będziemy omawiać
ten cały projekt to wrócimy do dyskusji i uważam, że będzie na łączach Pani Wójt i to
wszystko wytłumaczy.
Na sali zapanował gwar
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Mecenas Mateusz Chlebowski; Oni nie dostają działki o powierzchni 31 arów tylko to jest
lokal położony na działce, czyli to jest udział w tej działce ale cała działka ma 31 arów i taka
działka która ma 31 arów może mieć dziesięciu współwłaścicieli i w tym momencie ma się
udział wielkości 3 arów.
Radna Jolanta Rafałko; Mam takie pytanie, jeżeli może mieć 31 arów to chciałabym wiedzieć
jakie te działki i czy drogi dojazdowe do posesji które są obok są wyznaczone, czy ci ludzie
którzy tam mają mieszkania prywatnie będą bezpieczni i będą mieli dojazd, dojście do swoich
posesji bo z tego co rozmawiam też z mieszkańcami oni mają wszyscy po 8 arów, czy to jest
jedna wspólna czy są wyodrębnione, żeby ci ludzi byli bezpieczni którzy tam będą mieszkali.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Wyodrębnione są tylko lokale. Grunt na którym stoją te lokale
jest wspólny więc każdy z tych właścicieli lokali z tego gruntu może korzystać i tutaj żadnego
zagrożenia dla nich nie ma w tym zakresie.
Radny Stanisław Tolisz zapytał; Jest to uchwała Pana Mecenasa czy to jest uchwała trzech
radnych? Jeżeli mamy pytania, to mamy pytania do trzech radnych, niech oni nam
odpowiedzą na to, oni są inicjatorem tego, te pytania do nich po prostu powinny się
kierować.
Radny Maciej Kiałka; Ale oprócz tego mamy tutaj Pana Mecenasa i po prostu te wszystkie
sprawy prawne ma prawo wyjaśnić.
Radna Regina Grębosz; Od strony prawnej wyjaśnił ten udział.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Szanowni Państwo, w związku z tym że są
zarzuty Pani Wójt, że uchwały zgłaszane przez radnych są po prostu uchylane przez Nadzór,
ja nie mam pewności po tym co Pan mówi Panie Macieju, czy Pan rzeczywiście sam stworzył
tą uchwałę, tu są jakieś skreślenia, do końca nie potrafi Pan tego uzasadnić, ja nie jestem
przekonany żebyśmy się mogli zajmować tą uchwała ale wniosek padł jak najbardziej dlatego
przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za zmianą porządku obrad i za tym żeby
dzisiaj się zająć również tą uchwała proszę o podniesienie ręki.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 5 radnych,
przeciw głosowało 8 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że porządek obrad zostaje bez
zmian.
Radna Regina Grębosz zwracając się do Mecenasa zapytała; W związku z tym, że podjęliśmy
tą uchwałę budżetową czy ta własność tego Pana będzie kolidowała z tym, że te pieniądze z
tego projektu nie przyjmiemy?
Na salę obrad powróciła radna Agnieszka Bator Lech
Chwilowo salę obrad opuścił radny Stanisław Tolisz
Mecenas Mateusz Chlebowski; To bardziej pytanie do osoby która zajmowała się tym
projektem. (…) Może to być problematyczne w tym momencie bo dofinansowanie miało być
dla gminy a tutaj jest osoba prywatna w tym przypadku, która tak naprawdę nie jest
zainteresowana tym żeby partycypować i chce po prostu oddać ten swój udział gminie w
zamian za inne mieszkanie i w tym momencie tak naprawdę przyjmuje się że współwłasność
zawsze jest takim jakby etapem przejściowym i dąży się do tego, że jeżeli chodzi o jakąś
nieruchomość żeby to było w rękach jednego właściciela, oczywiście mówię o
nieruchomościach lokalowych w tym zakresie i tutaj właśnie do tego dążymy, że skoro gmina
ma zdecydowaną większość w tym budynku, żeby gmina była właścicielem całości bo jeżeli
gmina nie jest właścicielem całości nieruchomości no to wszelkiego rodzaju jakieś decyzje
które przekraczają swoim zakresem zwykły zarząd, wymagają też uzgodnienia ze
współwłaścicielem i tutaj będą tarcia i będą problemy z wykonaniem tego remontu na który
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dostajemy dofinansowanie, ten prywatny właściciel nie jest zainteresowany tym żeby
procentowo do wielkości swoich udziałów dokładać się do wartości remontu, bo wartość tego
remontu może być wyższa niż wartość jego lokalu.
Ad.16.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska przekazała, że jest jedna zmian polegająca na tym, że
wprowadzono w §113 ust 2 pkt 8 Publiczny Żłobek w Wińsku z filią w Iwnie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mam pytanie dotyczące Gminnego Ośrodka
Kultury, czy w poprzednich zapisach zawsze była nazwa Samorządowa Instytucja Kultury ?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Tak.
Mecenas Mateusz Chlebowski; To jest ustawowe.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Tak było.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wydawało mi się że gdzieś w statucie gminy
jest Gminny Ośrodek Kultury bez tego przedrostka.
Mecenas Mateusz Chlebowski; To jest statutowo nazwa nadana ale jeszcze oprócz tego mamy
ustawowo gdzie to się ogólnie do wszystkich samorządowych instytucji odnosi.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli jedyna zmiana jaka jest tutaj to jest
zmiana w 8 punkcie, publiczny żłobek.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Tak, dokładnie dodany jest punkt 8 nowa nasza
jednostka organizacyjna Publiczny Żłobek w Wińsku z filią w Iwnie.
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
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.17.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEJĘCIA UDZIAŁÓW WE
WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI
MAŁOWICE.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Na salę obrad powrócił radny Stanisław Tolisz
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska przekazała, że uchwała była omawiana na komisjach,
dotyczy przejęcia przez gminę udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w
miejscowości Małowice, czyli przejmujemy udziały w tych działkach, to jest droga która
będzie docelowo po przyjęciu tejże uchwały drogą gminną i będzie stanowiła dojazd do obu
posesji dla wszystkich użytkowników działki. Występowały konflikty, Agencja sprzedawała
udziały a wolą mieszkańców jest by gmina przejęła tą drogę.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.18.
PRZYJĘCIE INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
WIŃSKO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU, KSZTAŁTOWANIU SIĘ DŁUGOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017R.
ORAZ INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I
PÓŁROCZE 2017 R.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przekazał, ze opinia składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej została radnym przedstawiona, zapytał czy wszyscy
zapoznali się z opinią czy trzeba ja odczytywać?
Radni potwierdzili, że zapoznali się z opinią.
Następnie Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Rewizyjna po rozpatrzeniu
na wspólnym powiedzeniu w dniu 8 września przedłożonej przez Wójta informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze wydały w tej sprawie opinie. Poprosił
przewodniczących komisji o przedstawienie opinii komisji w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Joanna Skoczylas odczytała opinię komisji w
sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2017r z dnia 8 września 2017r.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb - poddał pod głosowanie przyjęcie
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2017r.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem informacji w tej sprawie
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb - Stwierdzam, że informacja o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2017r została przyjęta przez Radę Gminy Wińsko.
Ad.19.
INTERPELACJE, ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI.
Radna Joanna Skoczylas; Parę miesięcy temu zadałam pytanie z prośbą o przygotowanie
zestawienia przez Urząd Gminy Wińsko ile zleceń zostało wydanych do Zakładu Gospodarki
Komunalnej przez Gminę w roku 2016 i w roku 2017, do dzisiaj nie dostałam tej odpowiedzi.
Wiem, że prośba o udzielenie informacji publicznej może być wydana również w sposób
ustny, czyli nie muszę pisać pisma a do dzisiaj nic nie dostałam. Tak że bardzo proszę, jeżeli
jest to możliwe żeby udzielić mi tą informację.
Radna Jolanta Rafałko; Ja z taką wielką prośbą żeby wszystkie uchwały i wszystkie tutaj
propozycje zostały nam wyjaśniane do końca a nie żeby zaistniała taka sytuacja jak dzisiaj
później został złożony nowy wniosek a wcześniej powinno nam być to wszystko
wytłumaczone jawnie i jasno. Jeszcze jedno mam zapytanie, nie ma Pani Wójt proszę zapisać,
zaistniała taka sytuacja jeden z przedsiębiorców (…) chodzi o pizzerię „Mrówka” najpierw
wystąpiła z zapytaniem czy może wystawić ogródek na początku na wiosnę czy jakoś tak ,
miała 30 dni na odpowiedź, po 30 dniach poszła do gminy gdzie pan który powinien też tym
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się zajmować odpowiedział mu, że nie ma na razie odpowiedzi bo radni nie wyrazili zgody.
Zainterweniowałam, poprosiłam Pana Przewodniczącego żeby poszedł wyjaśnił tą sprawę.
Okazało się, że my przecież takich rzeczy nie robimy, czy pozwalamy czy nie pozwalamy
tylko to było w gestii Pani Wójt. Pani Wójt odpisała zaraz na to, pozwoliła wystawić ten
ogródek, w porozumieniu nic nie było o opłatach ani nic, a teraz Pani M... dostała rachunek za
użytkowanie tego placu. Jak to działa chciałbym wiedzieć? Czy to jest prawnie czy to nie jest
prawnie? W porozumieniu nie było mowy o żadnych opłatach, o niczym Pani dostała teraz
rachunek.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Zarządzenie było wydane w sierpniu, tak?
Radna Jolanta Rafałko; Nie pamiętam jak to było z tymi datami.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Prosimy o wyjaśnienie tego w formie pisemnej.
Radna Anna Górska; Prosiłabym o wykaz osób które zostały zwolnione z podatku, po kolei i
rolny i z nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie Mecenasie Pani Wójt podejmuje taką
decyzję do kiedy o zwolnieniach? Czy to jest na bieżąco podejmowane?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Wydaje mi się że to jest na bieżąco podejmowane.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli mówimy o podatku za rok 2016 i do dnia
dzisiejszego?
Radna Anna Górska; Tak.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb;Jeżeli były takie zwolnienia do dnia dzisiejszego
czyli do dnia 29 września.
Radna Jolanta Rafałko; Chciałabym, żeby Pani Wójt wyjaśniła nam sytuację o szkalowaniu
według minie i nie tylko mnie w czasopiśmie „Nowe Życie”, jednego mieszkańca z naszej
gminy, o szkalowaniu mieszkańców naszej gminy. Czy ma takie prawo? Dlaczego postępuje
w taki sposób żeby tworzyć opinię panu Ż..., który całe życie ciężko pracował na dobre swoje
imię i został oszkalowany i bardzo źle opisany w „Nowym Życiu”.
Przewodnicząca Komisji Budżetu radna Barbara Żeliźniak w uzupełnieniu odczytała opinię
komisji w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2017r z dnia 8 września 2017r.
Radna Jolanta Rafałko; Mam dwa zapytania, prośba, żeby się pochylić w stronę mieszkańców
którzy dojeżdżają PKS do pracy. Jest wielki problem z dojazdami na wakacje, gdzie autobusy
zostały przekwalifikowane z autobusów pracowniczych na szkolne i osoby które nie mają
możliwości dojazdu samochodami są uziemione, nie mają dojazdu do pracy. Ja biorę to pod
uwagę bo nie wiem jak jest na Państwa terenie a na swoim terenie jest kilkanaście osób które
dojeżdża a niestety na wakacje nie ma takiej możliwości dojazdu. Nie ma żadnego autobusu.
Na prośbę Pana Przewodniczącego, nie wiem czy też Pani Wójt i swojej został przywrócony
autobus jeden, który jeździł dwa razy w tygodniu tylko ale w takich godzinach, że tylko
można pojechać sobie na wycieczkę, zwiedzić PKS i wrócić z powrotem.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W zamyśle Chodziło o to żeby ten autobus mógł
dowieźć ludzi na targowisko czy do lekarza, rzeczywiście to była bardzo znikoma ilość tych
połączeń.
Radna Jolanta Rafałko; To było dwa razy w tygodniu, o 9 a po 11 był powrót. Ja mówię w
szczególności o takim autobusie, który jeździ o 6 rano na przykład i zabiera wszystkich
pracowników którzy jadą też do Brzegu Dolnego, Wrocławia i wracają później na przykład o
godzinie 16. O taki autobus najbardziej chodziło bo kilkanaście osób było naprawdę
uziemionych. Pytanie do Pana Kiałki mam, bo dopytują mnie mieszkańcy niektórzy, Pan
dostał takie dofinansowanie 8.200 na reaktywację klubu sportowego. Jest reaktywacja klubu
sportowego u Pana?
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Radny Maciej Kiałka; Maiła być. Ze względu na to, że nie dostaliśmy licencji przez
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, musieliśmy iść na ugodę, że rezygnujemy z rozgrywek
piłkarskich.
Radna Jolanta Rafałko;A co z finansami?
Radny Maciej Kiałka; Finanse zostały w większości zwrócone, po prostu dostałem nie
pamiętam kwoty, około 7000 dotacji.
Radna Jolanta Rafałko;8.200 dostał Pan.
Radny Maciej Kiałka; 8.200, z tego zostało wydane 1.200 z małym grosikiem na zakup trawy
na boisko, to było część kosztów zakupu trawy bo resztę dołożyliśmy z funduszu sołeckiego i
łączny koszt zakupu trawy to 3.500zł. Niestety Dolnośląski Związek Piłki Nożnej tak traktuje
wszystkie drużyny jakby grały co najmniej w drugiej lidze. Postawili nam takie warunki,
pierwsza sprawa chodziło o licencję trenera i to jest najbardziej dla mnie bo myślałem, że
jakoś to delikatnie ten punkt się obejdzie, ze względu na to, że jakiegoś trenera z
uprawnieniami pozyskamy i on społecznie od czasu do czasu przyjedzie i poprowadzi tą
drużynę. Okazuje się, że ich nie interesuje co się dziej od poniedziałku do soboty włącznie.
Oni chcą żeby na każdym meczu był na ławce trener, jeżeli nie ma to tak rozmawiałem z
prezesem Padewskim mówi pierwszy mecz to jeszcze nam odpuszczą a na drugi mecz on
osobiście pofatyguje się i będzie kazał sędziom położyć nacisk na sprawdzenie nas i za każdy
mecz będziemy dostawać 300zł, jeżeli nie będzie trenera to będziemy dostawać 300zł kary.
Ponadto są tam takie bardzo rygorystyczne już pomijając te wymogi typu siatki z tyłu za
bramkami czy ewentualnie miejsca siedzące na trybunach to ogrodzenie boiska problem był
największy z wymogami szatni. Szatni naprawdę z wysokim pułapem bo osobno
pomieszczenie dla drużyny i gości, osobnej dla gospodarzy, ponadto wyposażenie dla
sędziów, musi być cztery krzesła, biurko, prysznice dla zawodników z ciepłą wodą. Ja to
tłumaczyłem, że zawodnicy tej klasy praktycznie po meczu wsiadają w samochód i jadą do
domu, on mi odpowiedział, że nie jesteśmy w XIX wieku, już minęły czasy, że się po meczu
myło w rowie, teraz musi być kultura, estetyka bezpieczeństwo i dlatego po prostu z
przykrością muszę stwierdzić, że pomysł i zaangażowanie części mieszkańców poszło na
marne, bo nie zostaliśmy dopuszczenie a jeszcze był problem w ogóle, że za zgłoszenie się do
tego a nieprzystąpienie do rozgrywek to jeszcze była możliwość nałożyć karę. To jakoś
dyplomatycznie udało się to uniknąć, że nie leży wina po naszej stronie a po prostu takich
wygórowanych przepisów.
Ad.20.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb - wobec wyczerpania porządku dziennego sesji
zamykam obrady 46 sesję Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

