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Protokół nr 47/2017
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 30 października 2017 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1400 i zakończono o godz. 1650
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności 14
radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecna Radna Agnieszka Bator-Lech.
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 poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Wińsko
umowy na opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/237/2016 Rady Gminy Wińsko z dnia 28 października
2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie Turzany, Gmina Wińsko oraz Uchwałą Nr XXIX/238/2016
Rady Gminy Wińsko z dnia 28 października 2016r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Konary,
Gmina Wińsko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Gminy Wińsko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości komunalnych stanowiących
własność Gminy Wińsko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wińsko z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2018"
12. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
13. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapytał czy są uwagi co do porządku obrad?
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Głos zabrała Radna Joanna Skoczylas; Wnoszę o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad o
dwie uchwały, dwie propozycje uchwał, jedna i druga dotyczą rozpatrzenia skarg na
działalność Wójta Gminy Wińsko.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zwracając się do Mecenasa zapytał: Panie
Mecenasie to w takiej formie, czy te uchwały Komisji Rewizyjnej najpierw powinny trafić do
mnie jako przewodniczącego i potem na kolejną sesję powinniśmy je wnieść?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Mogą być na tej, (…) Przewodniczący był obecny na Komisji
Rewizyjnej w związku z tym może być to dzisiaj.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pytam się tylko o kwestię formalną tak jak
mamy to zapisane w tej całej procedurze rozpatrywania skarg.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Formalnie może być to w mojej ocenie podjęte to dzisiaj.
Radna Joanna Skoczylas dodała; Jedna uchwała dotyczy skargi wniesionej przez Pana J.R.
złożona w dniu 6 października 2017r., druga skarga została złożona przez Panią K.K w dniu
19 września 2017r.
Następnie głos zabrała Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wnoszę o rozszerzenie
porządku obrad o uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o czym
wspominałam w czasie komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Wińsko, dotyczącego skargi wniesionej przez Panią K.K.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem głosowało 13 radnych,
wstrzymał się od głosowania 1 radny
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zwracając się do radnego Kiałki powiedział;
Rozumiem, że Pan Panie Macieju chce uchwałę zobaczyć?
Radny Maciej Kiałka; Nie mam uchwały, nad czym mam głosować?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Wińsko, dotyczącego skargi wniesionej przez Pana J.R.
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 zgłoszony przez Panią Wójt w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem głosowało 14 radnych
(jednogłośnie)
Porządek obrad z poprawkami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Wińsko
umowy na opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3
zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/237/2016 Rady Gminy Wińsko z dnia 28 października
2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie Turzany, Gmina Wińsko oraz Uchwałą Nr XXIX/238/2016
Rady Gminy Wińsko z dnia 28 października 2016r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Konary,
Gmina Wińsko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Gminy Wińsko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości komunalnych stanowiących
własność Gminy Wińsko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wińsko z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2018"
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wińsko
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wińsko
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
15. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
16. 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 14 radnych (jednogłośnie).
Ad.3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że protokół z poprzedniej sesji
był do wglądu w biurze rady gminy, był również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z poprzedniej sesji
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Ad. 4
INFORMACJE I KOMUNIKATY
INFORMACJE WÓJTA GMINY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ruszyły prace na stadionie, który będzie funkcje
pełnił także boiska przyszkolnego, już w tej chwili są zamontowane trybuny, zrekultywowany
cały teren, wylana ścieżka asfaltowa dla rolek, rowerów i wszystkiego innego oprócz
samochodów oczywiście bo te będą mogły wjeżdżać tylko w razie „w”.
Zakończona została inwestycja budowy drogi w Morzynie, to jest ta droga z FOGR, podobnie
jak w Aleksandrowicach. Udało się pozyskać środki także na końcówce na drogę w
Węglewie, już jest po przetargu, wiem, że wstępne prace już się odbyły.
W Orzeszkowie została wyremontowana sala gimnastyczna, tam był mniejszy zakres więc
poszło to szybciej (…), przelotnie boisko otwarte było już we wrześniu ale teraz trwa tam
bardzo taki potężny, solidny remont sali gimnastycznej, tam zakres prac jest ogromny i tam
jest prawdziwa budowa.
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Trwają prace, są za połową niewątpliwie więcej niż 60% wykonania w obiekcie w którym
będzie Senior +, czyli to co widzieliście Państwo po drodze idąc czy jadąc do GOK.
W Krzelowie już ostatnie dni, mam nadzieję, że do Wszystkich Świętych skończą Panowie
remontować i dostosowywać lokale, pokoje w ośrodku zdrowia po laboratorium pod
kardiologię. Przypominam, że otrzymaliśmy w czerwcu ponad 330 tys. na sprzęt wysokiej
klasy kardiologiczny i ginekologiczny i nowa kardiologia będzie się mieściła w Krzelowie.
Będzie tam tyle HOLTER-ów ile trzeba a nawet o kilka więcej, wszystkie urządzenia do prób
wysiłkowych, naprawdę na najwyższym poziomie gabinet, i już na końcówce jest szykowanie
pod niego lokalu tu i trwa także przetarg na ten sprzęt tutaj w samym Wińsku. Nie było
potrzeby remontowania pomieszczenia ekstra pod ginekologię bo takie pomieszczenie jest,
także tu czekamy tylko na nowy sprzęt. Tu taka dodatkowa informacja dla wszystkich, którzy
rozpuszczali plotki, jak to ja chcę w Krzelowie podobno zlikwidować przychodnię
tymczasem ją rozwijamy, dokładamy sprzętu i to sprzętu profesjonalnego.
Zawróciłam się do Dolnośląskiej Dyrekcji Dróg i Kolei z wnioskiem o przedstawienie
programu inwestycji drogi wojewódzkiej na terenie naszej gminy, z wnioskiem o to na
najbliższe dwa lata, z wnioskiem o to żeby odcinki wewnątrz wsi przestały być pomijane, bo
nieprawdą jest jakoby niespełnianą normy szerokości dla dróg wojewódzkich, stąd są
pomijane. Pomijane są z innych powodów a tak naprawdę są tam potrzebne proste remonty
odtworzeniowe, które nie wymagają nawet pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia. Most
w Ścinawie będzie, nie wiadomo ciągle kiedy, ale będzie remontowany na podstawie
zgłoszenia, bo jest to remont a nie budowa, więc można remontować most na zgłoszenie a nie
można kawałka drogi w Konarach czy Moczydlnicy, czy Wyszęcicach wyremontować na
zgłoszenie. To jest oczywiście nieprawda i mam nadzieję, że, dwa razy nam się zmieniał
termin spotkania ale myślę, że teraz do tego spotkania już wkrótce dojdzie. Z podobnymi
wnioskami zwróciłam się także do, oczywiście mamy dwie drogi wojewódzkie więc jakby
pierwsza i najbardziej niebezpieczna dla osób, dla mienia prywatnego i dla infrastruktury
gminnej, jest droga która biegnie przez Baszyn a następnie przez te wioski między Rajczynem
a Moczydlnicą. Zwróciłam się także z oficjalnym pismem do Zarządu Powiatu i
reprezentującego w sprawach dróg Powiat Dyrektora Czarnego, żeby także ustalili jakieś
priorytety, jakie mają zamiary wobec naszych dróg. Przedstawiłam nasze priorytety i
możliwości współfinansowania takich prac, będę składała do budżetu wnioski ponieważ
mamy wstępne szacunki, nie możemy robić kosztorysu na nie nasze drogi ale wstępne
szacunki ile która by kosztowała i jaką która pełni funkcję i o jakie środki zewnętrzne można
się ubiegać. No niestety w tym roku Powiat nie złożył żadnego wniosku z tego co
posprawdzałam, do żadnego funduszu, na żadną drogę powiatową biegnącą przez gminę
Wińsko, natomiast złożył o dwie biegnące przez gminę Wołów. Oczywiście również nie
otrzymałam żadnej odpowiedzi na to pismo, też nie dziwi, styl mnie już nie dziwi.
W piątek ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mam je przy sobie
szczególnie dla Pani Anny Górskiej, która chciała na mnie wymusić informację szczegółową
ale jakież to świetlice będą się mogły ubiegać o finansowanie zewnętrzne, to jest 64% do 36.
To jeszcze nie jest szczegółowy regulamin, to jest dopiero Rozporządzenie Ministra, które
mówi o inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, operacje typu kształtowanie
przestrzeni publicznej czyli ta nasza Mickiewicza, Rynek, to nie jest rewitalizacja, to o inną
przestrzeń publiczną chodzi i trzecie ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.
Rozporządzenie ma 25 stron, przez pół weekendu usiłowałam zrozumieć szczegółowo, które
świetlice nam się łapią, które się nie łapią, na jakiej zasadzie, ale pół weekendu to było dla
mnie trochę za mało, myślę, że ciekawość Pani radnej, jak se postudiuje, ma więcej czasu to
może mi nawet podpowie, bo ci różni młodzi ludzie, którzy pracują na rzecz gminy i w
gminie to właśnie służą do tego, żeby dostosować nasze potrzeby i nasze projekty do tego co
zarządzają Ministrowie a wykonują później Marszałkowie.
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Następnie Wójt przekazała pismo radnej.
Radna Anna Górska zapytała; A kiedy dostanę odpowiedź na moje pytanie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; No właśnie Pani trzyma ją w ręku.
Radna Anna Górska; To nie jest odpowiedź.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica kontynuowała; Wzięłam także udział w takiej
konferencji, którą Ministerstwo Rodziny organizowało w Urzędzie Wojewódzkim, mogę się i
nas pochwalić, że Gmina Wińsko była przedstawiana jako przykład dobrych praktyk
wykorzystywania różnych programów, które daje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
Doczekałam się, co prawda nie pierwszy raz w życiu, nie nazwali tego sprostowaniem ale
echem naszej publikacji, ale doczekałam się publikacji wyjaśnienia sprostowania na temat
tego nieszczęsnego tekstu o podatkach, których rzekomo mieszkańcy nie zapłacili. Jeden tekst
a trzy sprostowania, dwa od podatników a trzecie sprostowanie ode mnie, polecam uwadze,
jest zresztą zamieszczone także na naszej stronie internetowej. Pani Sekretarz skserowała
jakby ktoś nie miał ani internetu ani „Kuriera” to możemy dać jeszcze ksero.
Ponieważ mieliśmy dokumentację zrobioną przed laty, teraz zaktualizowaną, poprawioną
żeby złożyć do gminnej, powiatowej infrastruktury drogowej projekt na drogę GłębowiceBrzózka, nie mówiłam ile ona by kosztowała bo nie chciałam wprowadzać popłochu ale
mieliśmy te dokumenty, trochę pracy kosztowało żeby je zaktualizować, złożyliśmy i teraz
nie wiem czy to dobrze czy źle ale nasz projekt przepadł, ponieważ droga w Głębowicach jest
jak na lokalną za wąska a jak na dojazdową za długa, w związku z tym nie mieściła się w tych
normach na które te środki były. Niemniej koszt budowy tej drogi przekraczałby 4mln. zł
przed przetargiem, kosztorysowo co oznacza, że 50% Skarb Państwa a 50% Gmina.
Pomyślałam sobie, że za te 2mln, które mielibyśmy dołożyć do jednej drogi, można te drogę
zrobić w standardzie takim jak z FOGR-u i jeszcze pół miliona zostanie na inne drogi, tak że
zaczęłam myśleć i mam nadzieję, że w Państwu też zaszczepię poważne myślenie o 2 mln, co
najmniej 2 mln na drogi, a które to będą, na jakich odcinkach, zobaczymy. W tym
rozporządzeniu, które dałam Pani radnej jest mowa także o przestrzeni publicznej. Przestrzeń
publiczna to jest na przykład ten obszar strefa A w Wińsku, ulica Mickiewicza, rynek i uliczki
przyległe, także za niewielki ułamek tej kwoty można będzie przy finansowaniu takim, że
64% dostajemy z Unii wyremontować wszystkie uliczki w Wińsku, oprócz tego co
powiatowe ale w Wińsku to co powiatowe mamy wyremontowane, wszystkie uliczki w
Wińsku i to będzie zaledwie niewielki procent. Myślenie o dużych liczbach zgodnie z zasadą,
że wszystkie drogi są drogie, niektóre są tańsze ale nadal są drogie pozostanie, tylko musimy
sobie włączyć myślenie, że musi być je na nas stać, bo za dwa lata nikt nam już z Unii do
niczego nie dopłaci.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt mam pytanie, bo na komisjach
ostatnich radni prosili o dostarczenie pewnych materiałów
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak oczywiście ale to chyba w wolnych
wnioskach, ja mam te wszystkie materiały.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Nie, bo wolne wnioski będą po uchwałach więc
radni woleliby na pewno zapoznać się z tymi odpowiedziami w tym momencie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeśli dotyczą uchwał to proszę powiedzieć o które
chodzi, bo tego jest bardzo dużo.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Na pewno było pytanie radnej Anny Górskiej
dotyczące świetlic.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeszcze jedna kartka do tych 27, które Pani tam ma.
(Wójt przekazała wykaz). Tą samą Pani dostała miesiąc temu, tak że nic tu się nie zmieniło.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozpisane wydatki na kwotę 50 tys. zł na
remont instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych, które to są obiekty i jaki tam
jest zakres prac? Z tych pytań które pamiętam.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jest pewna pula środków na remonty mieszkań i w
momencie kiedy nam tych mieszkań przybyło, przybyło także prac dodatkowych przy tych
mieszkaniach, warto byłoby dołożyć te pieniądze, które zaproponowałam przesunąć,
ponieważ wówczas pozwoli nam to skończyć prace dzisiaj. I tak na przykład w Rudawie na
tak zwanym pegeerze zmarł najemca i szybki remont, nieduży ale jednak zawsze kosztuje,
pozwoli przeprowadzić się tam Pani z Rogówka, tak się złożyło, że powinna się znaleźć w
mniejszym mieszkaniu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, my o tym wiemy bo to nam Pani
mówiła.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Białawy Małe, dokupiliśmy piec CO, Pan mnie
zapytał ja odpowiadam, Rogówek remont po dewastacji przez najemców, obecnie osadzeni w
zakładzie karnym, mieszkanie do przydziału po 1 listopada, duże mieszkanie więc propozycja
dwóch dużych rodzin, które by sobie wybrały, która z nich wybierze to mieszkanie, na
przykład Małowiece przydzielone mieszkanie gdzie mamy zrobić tylko media, nagle się
okazuje, że to tylko media oznacza, że szambo może się znaleźć w miejscu w którym od 30
lat leży wielka kupa gruzu i ta kupa gruzu to jest kilka dni pracy komunalki i ciężkiego
sprzętu żeby ten gruz usunąć i dopiero wtedy, może więc planowane było wod - kan a nie
planowane było kilka dni roboczych ciężkiego sprzętu komunalki, żeby posprzątać bo te
chwasty które tam rosły, okazało się, że rosły na kupie gruzu a nie na ziemi, czego spod
chwastów widać nie było. Mamy tu kawalerkę przy Kościuszki gdzie trzeba zrobić kompletną
wymianę instalacji elektrycznej i wod-kan, jest brak łazienki, Panią rodzina zabrała do ZOLu. W Morzynie mieliśmy zaplanowane dwa mieszkania, na dwa mieszkania środki, wod-kan
do tych dwóch mieszkań, a się okazuje, że sąsiednie mieszkania w których też mieszkają nasi
lokatorzy, takiego dobrodziejstwa nie mają i nawet jak nie chcą mieć to musimy im to
wprowadzić no bo musimy, więc w tym momencie instalacja, nawet z dwóch tych samych
szamb do dwóch mieszkań a do czterech, no to już też jest różnica w kwocie. Pan pytał skąd
się wzięły te różnice więc ja wyjaśniam.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Nie, ja prosiłem o zestawienie kosztowe i
materiałowe.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie proszę Pana, tak się nie da tego zrobić. Tak się
tego nie da zrobić bo dokładne kosztorysy powstaną dopiero w momencie kiedy będziemy
przygotowywać zamówienia publiczne pod to. Piłsudskiego na jeden, dwa mieszkania
mieliśmy a drugie jest zdewastowane, warto zrobić do końca tego roku. Rogówek
wydzielenie kawalerki z mieszkania samowolnie powiększonego przez najemczynię (…).
Białawy Małe po przeprowadzce lokatorów tymczasowych są to mieszkania zastępcze,
wydzielenie łazienki bo jest tylko kran, doprowadzenie kanalizacji, można to mieszkanie
przydzielić wtedy normalnie rodzinie. Pojawił się temat taki, że w Baszynie na
współwłasności naszej i prywatnego właściciela, tam chyba jest 1/3 nasza, 2/3 prywatne,
państwo postanowili zrobić dach i złożyli nam propozycję, że mogą zrobić cały dach tylko
musimy się dopłacić. Lokatorka z odszkodowania po wichurze część dopłaca a część
powinniśmy dopłacić my. Wtedy nie będzie to tak wyglądało satyrycznie, że 2/3 dachu jest
zrobione a 1/3 nie bo to gminne. Jak oni mają wykonawcę, materiał, wszystko, powiedziałam,
że mogę zawrzeć tego typu porozumienie ale dopiero jak będą zabezpieczone środki w
budżecie. Więc nie ma mowy na tym etapie jeśli ktokolwiek ma pojęcie o bieżącym
utrzymaniu mieszkań czy o inwestycjach, to na takim etapie jeśli jest już właściwie listopad i
chcemy skończyć parę mieszkań, żeby do zimy do Bożego Narodzenia rozwiązać parę
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ludzkich problemów, bo to są nowe sytuacje, na takim etapie nie ma kosztorysów, są
szacunki. Z szacunków wynika, że to powinno wystarczyć.
Jakie jeszcze kwestie są związane z uchwałami dziś podejmowanymi żebym mogła je
wyjaśnić przed podejmowaniem tychże uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Harmonogram prac związanych z
postępowaniem na sprzedaż nieruchomości.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie rozumiem pytania.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; O tym rozmawialiśmy na komisjach.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jaki harmonogram prac dotyczący sprzedaży? Cały
czas sprzedajemy, dzisiaj sprzedaliśmy dwie nieruchomości, dwie działki za ponad 40 tys.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Chodziło w tym pytaniu o harmonogram prac
związany z sprzedażą dużej działki 7,5ha. O to prosiliśmy na piśmie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wszystkie działki, na piśmie jest na BIP, wszystkie
działki inwestycyjne do 15 grudnia wiszą na BIP i ujawniają się w „Kurierze”, to są te rzeczy
które mamy w ryczałcie za które nie musimy ekstra płacić. Przetargi są planowane na około
kwietnia 2018 roku, styczeń i marzec to byłyby te miesiące, kiedy ukazywałoby się, tu nie
można się zobowiązać do precyzyjnych dat, bo nie można.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To miało być określenie mniej więcej.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wisi na BIP, wiszą wszystkie. Zostały wysłane do
„Kuriera”, w odstępie dwu miesięcznym mają się ukazać w piśmie ogólnopolskim dwukrotnie
czyli zakładam, że będzie to styczeń i marzec bo gdyby to luty i kwiecień no to wtedy
przetarg jest w maju ale tu mi Pani Bogusia napisała, że taki prognozowany termin to jest
kwiecień 2018 rok, mi się w kwietniu zawsze wszystko udaje bo się w kwietniu urodziłam.
Generalnie baranom się wiedzie w kwietniu, bardzo mi się ta data kwietniowa spodobała.
(Wójt przekazała Przewodniczącemu wykaz działek)
Chwilowo salę obrad opuścił radny Daniel Moczydłowski
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt na ostatniej sesji, minęło chyba z miesiąc czasu, pytałem
jak wygląda sprawa zgłoszenia do Agencji Rynku Rolnego rolników, którzy mają straty. Jak
ta sprawa została załatwiona?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wszystko zostało załatwione zgodnie z procedurą,
rolnicy otrzymują korespondencję, przychodzą z nią do mnie jak chcą mieć umorzony
podatek, podobnie jak Pan.
Radny Stanisław Tolisz; Ja nie pytam Panią o to, takie sprawy jak Pani załatwia te sprawy w
urzędzie, tylko jak Pani załatwiła sprawę z Agencją
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wszystko zostało załatwione zgodnie z procedurą i
każdy rolnik doskonale wie jaka jest jego sytuacja i jakie kroki powinien, tą sprawą zajmuje
się referat Rolnictwa proszę Pana, ja podpisuję dokumenty, które oni przygotowują i
wszystko zostało zrobione zgodnie z procedurą.
Radny Stanisław Tolisz; Czyli rozumiem, że Agencja nie dostała tutaj z urzędu żadnego
pisma odnośnie jacy rolnicy mają straty.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę Pana, wszyscy rolnicy, którzy mają straty
mają protokoły i te protokoły zostały zawiezione przez Panią Kierownik Folkman tam gdzie
powinny trafić. Każda informacja trafiła tam gdzie powinna trafić a później te protokoły są
często weryfikowane i często te straty są pomniejszane, czasami powiększane, to jest poza
nami. Nasza komisja, zresztą połączona z komisją Agencji miała ustalić stan faktyczny, co się
dzieje z tym dalej, do mnie zweryfikowane protokoły nie wracają, stąd w momencie kiedy
ktoś prosi o umorzenie podatku, to ja proszę żeby mi taki dokument zweryfikowany
dostarczyć, bo to co wychodzi od nas nie musi być takie samo jak to co zostało uwzględnione.
Radny Stanisław Tolisz; Ja widzę, że Pani chyba jednak nie rozumie o co chodzi.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jako człowiek który nie rozumie nie mogę
odpowiedzieć na Pana pytanie.
Radny Stanisław Tolisz; Pytałem się Pani i prosiłem o to, Agencja o to zresztą też prosiła, ja
w imieniu właśnie z imienia z racji Izb Rolniczych
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To z Agencji czy z Izby Rolniczej?
Radny Stanisław Tolisz; Proszę mi nie przerywać. Agencja prosiła żeby dostarczyć listę
rolników którzy mają szkody, że oni będą w pierwszej kolejności załatwiani odnośnie dopłat
czyli zaliczek dopłat
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pełna informacja trafiła do Agencji, ja nie będę
więcej z Panem rozmawiać
Radny Stanisław Tolisz; Proszę mi nie przerywać, da mi Pani skończyć czy nie da mi Pani
skończyć? Prosiła Agencja i ja wtedy Panią prosiłem o to. Pani powiedziała wtedy dokładnie,
że ma Pani bardzo dobre stosunki z Agencją i żebym się tym nie martwił.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie.
Radny Stanisław Tolisz; Jak Pani załatwiła tą sprawę?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dlaczego nie pojechałam do Agencji do Wołowa
na spotkanie panów którzy sobie rozmawiają o tym jak ciężko być rolnikiem, bo mi na to
szkoda czasu proszę Pana, Agencja ma pełną informację na temat rolników z gminy Wińsko.
Radny Stanisław Tolisz; Nie dostała Agencja żadnej wiadomości do dzisiaj. Czemu Wołów
dał tą wiadomość do Agencji? Pytam się, a czemu Wińsko tego nie dało? Ale ja prosiłem o to,
nie załatwiła Pani tego, tak prostej sprawy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie będę odpowiadać na Pana pytania
Radny Stanisław Tolisz; Nie może Pani odpowiedzieć bo musiałaby Pani potwierdzić to, że
Pani nie
Głos zabrała sołtys sołectwa Białawy Wielkie Elżbieta Żygadło; Panie Tolisz, Pan jest
rolnikiem tyle lat
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Radny Stanisław Tolisz; Pani Żygadłowa czy ma Pani problemy finansowe? (…) Ja staję w
obronie rolników a ma Pani do manie pretensje? Wstydziłaby się Pani.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zwracając się do radnego Toilisza; Panie radny
czy jeszcze w tej kwestii?
Radny Stanisław Tolisz; Ja szukam, czekam odpowiedzi, dzisiaj rozmawiałem z
kierownikiem Agencji i był mocno zdziwiony, że Wińsko, ja byłem zdziwiony, że Wińsko nie
przedstawiło tej listy. To była prosta sprawa. Rolnicy którzy mieli straty złożyli pisma, że
mają straty i trzeba było tylko te listę dostarczyć do Agencji, ci rolnicy, te teczki by były
pierwsze wyjmowane, one by były w pierwszej kolejności rozstrzygane.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ilu jest takich rolników?
Radny Stanisław Tolisz; Żeby było ciekawie na dzień dzisiejszy prawie połowa rolników nie
złożyła do Agencji jeszcze, gdzie jest tylko dwa dni, (…) jeszcze jest tylko jutro możliwość
złożenia tych dokumentów w Agencji i połowa prawie rolników jeszcze nie złożyła a Pani
mówi, że Pani załatwiła wszystko tak do końca. Dla mnie to nie jest do końca, dla mnie to
nawet do połowy nie jest.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeżeli Pan wspomniał Izbę Rolniczą, jeżeli Pan
jako ten człowiek Izby Rolniczej czuje się nianią rolników, którzy nie wiedzą gdzie co się
składa to niech Pan ich wspiera, ja nianią rolników nie jestem, rolnicy są doskonale
poinformowani o tym jakie mają prawa, jakie przywileje, co im daje Państwo przez swoje
instytucje w sytuacji kryzysu.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt, jest to gmina rolnicza, czy Pani się to podoba czy nie i
tutaj jest większość rolników i trzeba o rolników dbać, niestety, trudno. Czy Pani by chciała
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żeby wszyscy rolnicy też powyjeżdżali do Anglii czy do Niemiec? Rolnicy pracują a że mieli
straty trzeba było im pomóc.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Urząd ma problemy z wykonywaniem swoich
zadań własnych, ponieważ od sierpnia bez przerwy chodzimy z komisjami po różnych
stratach
Radny Stanisław Tolisz; Ja nie mówię o komisjach, komisja zrobiła to co trzeba.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; komisja zrobiła to co trzeba za pieniądze gminy w
czasie kiedy powinni wykonywać swoje obowiązki służbowe wynikające z umów o pracę.
Mamy w związku z tym tyły, nadgodziny, koszty, zarwane weekendy, prace do północy,
dowożenie protokołów na ostatni moment. Jeżeli ktoś spróbuje zarzucić tej gminie, że nie
zadbała o tych którzy ponieśli straty to znaczy, że w ogóle nie ma pojęcia co robimy i jak
pracujemy. Jeżeli Pan umiał o siebie zadbać i to aż wyjątkowo że tak powiem dobrze, inni
rolnicy też umieją o siebie zadbać. Te informacje którymi gmina dysponowała, zostały
przekazane wszędzie gdzie powinny być przekazane.
Radna Jolanta Rafałko; Chciałam się zapytać, bo prosiłam w interpelacjach na ostatniej sesji
też, że chcielibyśmy mieć do wglądu projekt adaptacja budynku w Smogorzówku na te
mieszkania chronione „Za Życiem”.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dokładnie tak, „Za życiem” projekt radna zwróciła
się o przedstawienie całego projektu, dokumentacji jaka została złożona itd. tu jest napisane
wszystko, nawet z dziennika ustaw co to są mieszkania chronione, one funkcjonują akurat od
2012, to wszystko jest w internecie, to jest kilkanaście strona. Pani pytała dokładnie tak ile
pomieszczeń będzie realizowanych, na jakiej zasadzie ludzie będą przyjmowani
Radna Jolanta Rafałko; Nie, nie pytałam się o takie szczegóły.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To jest spisane z protokołu.
Radna Jolanta Rafałko; Dobrze.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; czy z mieszkań prywatnych na mieszkania
socjalne, jakie są plany, czy to będzie DPS, co wchodzi w 50 tys. na doposażenie mieszkań,
wgląd w całą dokumentację oryginalną. Jeśli chodzi o dokumentację oryginalną, to jak Pani
sama napisała wgląd, wgląd jest w urzędzie gminy. A tu mamy spisane; ogrzewanie, czy
będzie pracownik cały czas, osoba która ma być przeniesiona ze Smogorzowa do
Smogorzówka ma być konserwatorem a mieszkania mają być socjalne, konserwator
zatrudniony na mieszkania socjalne? Moja odpowiedź; Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej nie jest fundacją, bo Pani wspomniała ta fundacja „Za życiem”, to nie jest
fundacja, „Za życiem” jest ustawą, programem wsparcia rodzin w różnych aspektach życia.
Od urodzenia dziecka niepełnosprawnego, świadomego po opiekę nad niepełnosprawnymi
czy osobami starszymi, (…) ustawa wisi w internecie można sobie przeczytać.
Chwilowo salę obrad opuścił radny Ryszard Kisielewicz
Radna Jolanta Rafałko; Czy ja dostanę całe ksero tego dokumentu?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie. Pani sobie pójdzie do urzędu (…).
Radna Jolanta Rafałko; Projekt który został złożony chciałabym dostać.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dokumenty które zostały złożone do Urzędu
Województwa Dolnośląskiego, do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pierwszy
dokument jaki Gmina złożyła to wniosek o przyznanie dotacji dla gminy z przeznaczeniem na
rozwój sieci mieszkań chronionych zgodnie z działaniami 47 Program kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą Rady z dnia 20 grudnia 16 roku. I
tam jest podane liczba istniejących mieszkań, jest dokładnie przepisane, liczba korzystających
z mieszkań, liczba mieszkań planowana, (…) koszt realizacji zadania, wkład własny gminy,
środki ze źródeł finansowania, ile inwestycje ile wyposażenie. Drugim dokumentem był
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Program inwestycji w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
(…)
Radna Jolanta Rafałko zapytała; Czy podpisała Pani ten projekt?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica kontynuowała; na utworzenie mieszkań
chronionych w terminie. Dokument zawierał uzasadnienie celowości jej realizacji, zakres
rzeczowy planowanej inwestycji
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, ja nie wiem czy Pani czyta
odpowiedź na interpelację,
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; czy coś sobie pod nosem czyta? Panie
Mecenasie, zgodnie ze statutem odpowiedź na interpelację gdy radna zadaje powinna dostać
w jakim terminie i w jakiej formie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; (…) na to wszystko jest, tutaj odpowiedziałam na
piśmie. Pani chce wglądu do oryginałów to one są w urzędzie gminy, nie noszę oryginałów na
sesję naprawdę.
Radna Jolanta Rafałko; Ja nie muszę dostać oryginału, mogę dostać ksero.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale Pani powiedziała oryginału, ja zobaczyłam to,
to wszystko jest na zasadzie kopiuj wklej przepisane co ta dokumentacja zawiera.
Radna Jolanta Rafałko; Czy zostało to podpisane, ten projekt?
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja mam tylko to co było w internecie i co było
spisane do protokołu, bo Pani doskonale wiedziała, że musiałyśmy razem z Panią Skarbnik
jechać do Wrocławia na podpisanie umów. Ja rozumiem Pani obawy bo jak mówiłam, ktoś
uknuł taki spisek, że na pewno chcę za publiczne pieniądze DPS zrobić
Radna Jolanta Rafałko; Proszę nie wyciągać takich wniosków bo Pani tego nie słyszała i nie
może Pani takich rzeczy mówić, Pani Wójt proszę nie oskarżać nikogo.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wgląd w całą dokumentację oryginalną jaka
została złożona, sama Pani sobie zażyczyła wglądu w całą dokumentację oryginalną. W rynku
jest cała dokumentacja oryginalna.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt dziękuję bardzo.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie będzie palacza odpowiadam tutaj, nie będzie
pracownika cały czas, dla sześciu osób będzie jedna opiekunka przyjeżdżała w sposób ciągły,
Rozporządzenie Ministra mówi
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt ale w tym momencie naprawdę chyba
już nikt z obecnych na sali nie wie o czym Pani w tym momencie mówi albo jakie fragmenty
Pani cytuje.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak nikt nie wiedział o co pytała Pani Rafałko
dlatego musiałam się skupić nad tą odpowiedzią, napracowałam się (…)
Radna Jolanta Rafałko; Musieliśmy się tak pytać bo oczywiście Pani musiała wyjechać i sesja
wyglądała tak, że Pani chciała nam odpowiadać przez telefon gdzie nie było w ogóle zasięgu i
proszę się nie dziwić dlaczego nasze pytania były zapisane Pani Wójt.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W protokole, na samym początku sesji
powiedziałam, że musimy jechać z Panią Skarbnik, to był ostatni dzień na podpisanie umów
Radna Jolanta Rafałko; Trzeba było przełożyć sesję po prostu i odpowiadać.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To trzeba było, miała Pani prawo złożyć taki
wniosek. Ja teraz usiłuję odpowiedzieć na te pytania ale teraz nie ma Pani czasu mnie słuchać.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Oddajmy głos Panu Mecenasowi, który nam
przeczyta fragment o interpelacjach, jak to powinno wyglądać żeby nie dochodziło do takich
sytuacji, gdy radny składa interpelację na sesji w jakim terminie ją otrzymuje i w jakiej
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formie? Moim zdaniem odpowiedź na interpelację z tego co pamiętam, powinna być
udzielona radnemu na piśmie w terminie trzech tygodni od zadania pytania. Jeżeli poprzednią
sesję mieliśmy ponad miesiąc temu w takim razie bardzo proszę Panią Wójt żeby nie
dochodziło do takich
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Z protokołu wynika jednoznacznie, że mam
przynieść odpowiedź na następną sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jeszcze nie dokończyłem.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Czy to było składane w formie interpelacji?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Tutaj padło słowo, że to była interpelacja, Pani
powiedziała że odpowiada na interpelację.
Na salę obrad powrócił radny Daniel Moczydłowski, radny Ryszard Kisielewicz
Salę obrad chwilowo opuścił radny Lech Pawłowski
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Czy z protokołu to wynika, że to jest w
interpelacjach?
Radna Jolanta Rafałko; To było w punkcie interpelacje.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Mamy interpelacje i zapytania. To była interpelacja czy
zapytanie?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Proszę odczytać te fragmenty, żeby nie było już
dyskusji, żeby odpowiedź na zapytania albo interpelacje radnym była udzielana zgodnie ze
statutem.
Mecenas Mateusz Chlebowski; w §43 statutu Rady Gminy Wińsko zostało wskazane, że
interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta i winny one dotyczyć spraw gminnej
wspólnoty o zasadniczym charakterze. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania. Interpelacje w
formie pisemnej składa się na ręce Przewodniczącego Rady, który ją niezwłocznie przekazuje
adresatowi. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni.
Odpowiedź na interpelację udziela Wójt lub właściwie rzeczowo osoby upoważnione. §44
dotyczy zapytań, zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w
celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytania formułowane pisemnie
na ręce Przewodniczącego lub ustnie. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest
możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Jeżeli ustana nie jest
możliwa.
Chwilowo salę obrad opuścił radny Józef Kaczmarek, radna Joanna Skoczylas
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W takim razie jeszcze raz, żeby uciąć
wszelkiego rodzaju dywagacje, gdy mamy punkt interpelacje lub zapytania, gdy radny mówi,
że to jest interpelacja proszę o potwierdzenie tego na piśmie, składamy do Pani Wójt i
czekamy na odpowiedź na piśmie. Gdy jest zapytanie wtedy Pani Wójt w ciągu 14 dni
odpowiada na takie zapytanie, bez formy pisemnej.
Na sale obrad powrócił radny Lech Pawłowski
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie jest bez formy pisemnej.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Może być bezpośrednio ustnie złożone chyba, że jest to
niemożliwe. Jeżeli chodzi o interpelację to na piśmie ale powinien być krótko przedstawiony
stan faktyczny sprawy, żeby osoba do której ta interpelacja jest kierowana, mogła się
zorientować w ogóle o co chodzi i jaki jest zakres tej interpelacji i wynikające z tego stanu
faktycznego pytanie.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dlatego dzisiaj w punkcie interpelacje i
zapytania zapraszam do składania jeszcze raz interpelacji i zapytań, pilnujmy tego porządku.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
Na salę obrad powrócił radny Józef Kaczmarek
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dwie rzeczy dzisiaj poruszę. Wpłynęło pismo
Pana Jana W..., o tym była mowa już ostatnio, Pan W... bardzo jednak nalega nawet w
rozmowie telefonicznej ze mną, żebym jeszcze raz przeczytał czy krótko Państwu zaznaczył z
jakim problemem się boryka. Otóż Pan W... kupił grunty, wpłacił potem zaliczkę 6,5 tys. zł
czy właściwie darowiznę na to żeby wybrane działki budowlane zostały objęte planem,
zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i ma duże pretensje do Gminy Wińsko
mówiąc ogólnie o to, że jego prośba nie została spełniona a działki nie zostały objęte planem
budowlanym, pod działki budowlane tylko jako działki zagrodowe. W związku z tym zwraca
się z prośbą o zwrot tej darowizny.
Mecenas Mateusz Chlebowski zabrał głos; Panie Przewodniczący chciałbym tylko dodać jak
tutaj nadawca tego pisma wskazuje, że dokonał darowizny a darowizna zgodnie z definicją
jest świadczeniem z jednej strony i w zamian za te świadczenie nie można domagać się
spełnienia świadczenia ekwiwalentnego w tym zakresie w zamian bo to utraciłoby w tym
zakresie charakter darowizny.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja mam przed sobą umowę darowizny w której
jest w ten sposób napisane.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Z roku?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; 2011
Mecenas Mateusz Chlebowski; W związku z tym jeżeli ten Pan przekazał darowiznę no to
tutaj w tym zakresie brak podstaw żeby w zamian za przekazanie w formie darowizny jakiś
środków domagać się działania ze strony gminy bo tutaj było to przysporzenie całkowicie
dobrowolne z jego strony. Jeżeli twierdzi ten Pan, że jest inaczej no to pozostaje mu tylko
droga sądowa i wykazywanie w tym zakresie, gdyby nie była umowa darowizny bądź też, że
skutecznie dokonał odwołania tej darowizny ze względu na jakieś rażącą niewdzięczność, bo
przesłanką odwołania darowizny jest tak zwana rażąca niewdzięczność.
Na salę obrad powróciła radna Joanna Skoczylas
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja dodam tylko, że ta sprawa jest mi znana jako
(…) historyczna i jeśli jakiś sąd nakaże nam zwrócić temu Panu te pieniądze, to przecież je
zwrócimy ale przecież bez tego nie możemy mu zwrócić, bo byłaby to niegospodarność.
Darowizna warunkowana jakąś przysługą to jest łapówka a nie darowizna, więc nie może być
darowizny warunkowanej przysługą. Że się poprzedni Wójtowie wraz z poprzednim
Skarbnikiem i z poprzednim Radcą prawnym pod czymś takim podpisali, to jest to problem
tamtej kadencji. W tej kadencji jest taki problem, jak sąd nam każe to oddamy, jak nie każe to
nie oddamy. To jest jedna z tych rzeczy, których się nie da pozamiatać pod dywan, jest to
rzecz z przeszłości, wiele takich udało się jakoś rozstrzygnąć a ta się tak turla. Działki tego
Pana zostały objęte już zmianami w planie przestrzennym ale że ich większość to są działki
klasy trzeciej Ministerstwo, to już było za mojej kadencji, cofnęło nam ten plan z tymi
uwagami, że tu nie może być działek budowlanych bo to jest klasa trzecia. Zresztą na
Mickiewicza na drugiej linii zabudowy, koło cmentarza, w paru miejscach to się zadziało,
więc wtedy ustaliliśmy żeby jakkolwiek miał szanse na sprzedaż pod zabudowę, to możemy
na klasie trzeciej ustanowić działki zagrodowe. Czyli ten Pan może je sprzedawać tylko trzy
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razy większe niż by chciał bo 30 arów, po drugie tylko komuś kto ma statut rolnika a nie
każdemu, stąd bardzo go żal ściska, że sąsiad sprzedaje 10 arówki, idą jak świeże bułki a on z
tymi 30 arówkami zmaga się dopiero z drugim czy trzecim klientem. No tak niestety jest ale
myśmy przyszli w takim momencie, to już było w 15 czy 16 roku jak nam Minister cofał ten
plan, poprawki musieliśmy uchwalać, to może Państwo pamiętacie, wtedy jeszcze taka Pani
zajmowała się tym planem, jeszcze nie mieliśmy pracownika, który się na tym zna. Trudno,
co sąd każe to zrobimy (…).
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W rozmowie telefonicznej Pan Jan W...
powiedział, że na razie nie chce składać właśnie skargi, prosił o odczytanie i o odpowiedź
więc ten wyciąg z protokołu przekażę Panu W....
Radny Maciej Kiałka; Jakiej miejscowości to dotyczy?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To dotyczy Wińska ulicy Wschodniej.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pan jest z (…) a tutaj kupił ziemię żeby zrobić
interes no i zrobił ale mniejszy niż zakładał. On już jedną linię zabudowy sprzedał w tamtej
kadencji (…) on już ileś tam działek sprzedał a teraz to jest ta druga działka, drugi rzut. Więc
jakby o tym, że jest poszkodowany mowy nie ma.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Druga informacja dotyczy informacji od
Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy, zawiadomienie o wszczęciu śledztwa.
Przewodniczący odczytał pismo.
Ad.5.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Sołtys sołectwa Białawy Wielkie Elżbieta Żygadło; Pani Wójt, Wysoka Rado, ja jako sołtys
bardzo proszę, bo jest problem zapłacenia za kominy, proszę niech Rada pojedzie i to bardzo
szybko, zamknąć sesję i pojechać zobaczyć. Wyremontowane były mieszkania a co z tego jak
kominy nie były wyremontowane, smoła się lała. Proszę pojechać, korytarze są
wyremontowane a smoła na dół leciała.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapytał ; Pani sołtys o jakiej miejscowości Pani
mówi czy o jakich kominach?
Sołtys sołectwa Białawy Wielkie Elżbieta Żygadło; Ja jestem sołectwo Białawy Wielkie, na
dawnym PGR, gmina wyremontowała mieszkania i macie problem żeby zapłacić za kominy?
Proszę pojechać, jest komisja, proszę pojechać zobaczyć. Na strychu, chodziłam osobiście, na
strychu jest pełno smoły wylanej, ludzie palą a to ściekało przez sufit na korytarze, co są
korytarze wymalowane, wyremontowane tak jak w pałacu. I macie problem zapłacić?
Panowie zlitujcie się, proszę sprawdzić, zobaczyć co tam się robi. Smoła żywcem leciała i wy
dzisiaj macie problem, to natychmiast jak było wyremontowane trza było natychmiast zrobić
bo to groziło pożarem. To trochę nie tak, tu trzeba było się zainteresować, że jest problem z
kominami, to trza było Radę wysłać kto jest w komisji, zobaczyć co tam się robi a nie
problem bo nie zapłacić. Nie można tak jeden na drugiemu kołki ciosać (...). Pani Górska za
świetlice, Pani Górska 40 lat sołectwo jest u mnie w domu, ja mam jedno pomieszczenie od
40 lat, mżą był sołtysem, teraz ja jestem, nigdy nikt złotówki nie dał, za sprzątanie, za
zmywanie, za nic i Pani dzisiaj mi przytyka świetlicę? Pani Górska proszę przeznaczyć 40
lat jedno pomieszczenie, tylko jedno pomieszczenie swoje (...) bywały zebranie, przyjęcia
były, jakieś imprezy, wszystko było w moim mieszkaniu i Pani mi dzisiaj zarzuca coś? Nie.
Pani Górska, jak była powódź my zbieraliśmy pieniądze na chodnik, zalani bylibyście pierwsi
a my później byliśmy zalani, pieniądze 4 tys. na chodnik poszło na was wtedy. Proszę
sprawdzić że ja nie kłamię. Na szkołę w Głębowicach 4 miliony sołectwo Białawy dało. Tak
nie można, nie można różnić, że jedni są gorsi, jedni lepsi. Musimy jednym jechać równo, tak
się nie godzi. A Panie Tolisz, ja się zapytam co Pan ma do mnie, jakieś problemy finansowe,
Pan jest tyle lat rolnikiem i Pan jest świadomy co Pan dzisiaj powiedział. To nie jest rok że
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mamy zalewanie, to nie jest pierwszy rok, że mamy szkody i Pan dobrze wiedział, a Pan jako
w Izbie to powinien wziąć Pan listę i z tą listą pojechać i do Agencji zawieźć. Pan dobrze
wiedział bo każdy rolnik wie co do kogo należy. W telewizji ile głoszą, protokóły i będą
prędzej dopłaty. Dlaczego niektórzy rolnicy z tego terenu, dlaczego po dwa tygodnie już
pozawozili i już są na koncie pieniądze. Przepraszam Panie Tolisz, to jest tylko głupia złość.
Radny Stanisław Tolisz; Czy ja powiedziałem, że ma Pani problemy finansowe? Ja Panią
zapytałem czy Pani nie ma problemów finansowych. Rolnicy mają w tej chwili problemy
finansowe, wszyscy. Ja nie powiedziałem, że Pani ma, ja tylko zapytałem czy Pani nie ma
problemów finansowych? Nic Pani nie odpowiedziała a teraz Pani ma do mnie pretensje, że ja
staję w obronie rolników? A cóż Pani takiego bardzo zrobiła, że Pani tak mówi, że Pani staje
w obronie rolników? (...) Jeżeli chodzi o kominy, dlaczego się tego nie rozróżni między
kominy a ocieplenie jakieś w Smogorzewie? Dlaczego się tego nie da w dwóch oddzielnych
ramkach, tylko razem? Przepraszam bardzo, jeżeli się daje, robi robotę i czy do Pani ktoś
przychodzi robić coś na co Pani nie zezwoliła? Pytam się Panią.
Sołtys sołectwa Białawy Wielkie Elżbieta Żygadło; Jeżeli smoła leci, ludzie palą w piecach.
Radny Stanisław Tolisz; Jeżeli były robione kominy a osobno było robione ocieplenie w
Smogorzewie, to trzeba to rozbić. Jeżeli kominy to byśmy to jeszcze zrozumieli, ale żeby
przepchnąć to ocieplenie daje się wszystko razem. Tak nie można.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Bardzo proszę, ja chciałabym żeby zacytowała
Pani Skarbnik prawdę w tej sprawie, Pan radny Tolisz powinien usłyszeć.
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb udzielił głosu sołtysowi sołectwa Głębowice,
radnemu Józefowi Kaczmarek.
Sołtys sołectwa Głębowice Radny Józef Kaczmarek; Pani Żygadło, Pani nam zarzuca, że nie
chcemy dać na coś tam pieniędzy, na te kominy. Ale Pani Żygadło, myśmy w ogóle nie
wiedzieli, że tam robione były te kominy. Nas postawiono przed faktem dokonanym, myśmy
tylko przyznali 2 tys. a później przedstawia nam się fakturę na 40 parę tysięcy, ja się pytam
czy nie można było przetargu ogłosić, może ktoś by zrobił za tańsze to pieniądze, za mniejsze
pieniądze. O to właśnie chodzi. Ja wiem, ja jestem z tego terenu, tam faktycznie nasza strona
wschodnia zawsze taka była opuszczona, była zaniedbana, ale ja się pytam, skoro nas wybrali
ludzie na radnych, ja mam mieć tą wiedzę na co te pieniądze idą, a nie ja dostaje po fakcie
dokonanym, że zostało wydatkowane 40 parę tysięcy. To wie Pani co ja mogę w ten sposób
powiedzieć, robimy w Głębowicach świetlicę, jest 2 tys. na to, nie, zróbcie firma za 40 tys.
gmina zapłaci. Zgodziłaby się Pani na to jako radna? To jest łamanie prawa. Tak czy nie? O
to tylko chodzi.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb udzielił głosu Skarbnik Gminy Annie
Kupczyk; W każdej uchwale od maja było rozdzielone, że na remont dachu wraz z
ociepleniem w lokalu gminnym w Smogorzewie Wielkim nr 54 kwota 30.780zł oraz remont
czterech kominów w lokalach gminnych w Białawach Wielkich kolejny etap prac w kwocie
12.660zł. W każdej uchwale jest ten zapis więc było rozdzielane.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja chciałbym Pani tak powiedzieć mniej więcej
obrazowo, my rzeczywiście o tym temacie rozmawiamy tu od maja. To jest podobna zasada,
gdyby Pani wzięła kogoś do remontu łazienki a właściwie poprosiła kogoś żeby
wyremontował Pani cieknący kran za kwotę przykładowo 100zł a ta osoba przyszła i pod Pani
nieobecność dodatkowo położyła Pani nowe płytki, założyła prysznic i wystawiła Pani fakturę
na 10.000zł. To jest mniej więcej taka sama, podobna skala i o tym tutaj rozmawiamy a nie o
chęci czy niechęci wyremontowania kominów, zapłacenia bo one zostały wyremontowane.
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Sołtys sołectwa Białawy Wielkie Elżbieta Żygadło; Nie można tak jeżeli jest zagrożenie życia
mieszkańców. Jeżeli ta smoła się lała, kominy nie były wyremontowane a mieszkania super,
przecież tam i centralne mają, piece, okna wymienione a tam się lało, ja czegoś nie rozumiem.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani sołtys, dostaliśmy informację i to wynika z
tych notatek służbowych przekazanych przez Panią Wójt, że w tym podstawowym zakresie,
żeby nie było zagrożenia życia i zdrowia prace zostały wykonane, ten Pan po prostu będąc na
miejscu uznał, wykonawca podobno, uznał w ten sposób, że jak już jest na miejscu a w
przyszłości ma dużo pracy, to on od razu zabezpieczy to bardziej.
Sołtys sołectwa Białawy Wielkie Elżbieta Żygadło; I dobrze zrobił.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To jest Pani zdanie, dziękuje bardzo, zamykam
ten temat.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie pozwolę zamknąć tego tematu w ten sposób,
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wrócimy do niego przy uchwale budżetowej.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; padają kolejne oszczerstwa, przepraszam bardzo, ja
wiem, że Pan jako Przewodniczący rozdaje głos ale nie mogę pozwolić na to, żeby kłamstwo
wisiało w powietrzu. Po pierwsze zlecenie jakie zrobiłyśmy na te dwa rodzaje prac to się
nazywało etap pierwszy, za środki które były zabezpieczone w budżecie. Sesja, kiedyś
odbywająca się regularnie w stały dzień i o stałej godzinie, od pewnego momentu odbywa się
to zupełnie inaczej, czy odbywało się zupełnie inaczej i w tym momencie ja wiedziałam, że
ludzie są bezpieczni i na to dałam zlecenie. Dotyczyło zarówno rozczapierzonego komina w
Smogorzowie który się osypywał i osypywały się dachówki. Mieliśmy poczekać na pieniądze,
zabezpieczenie przesunięcie w budżecie żeby był etap drugi. To, że wykonawca wiedząc, że
będzie etap drugi wykonał dalsze prace i powiedział mogę poczekać (...) teraz miałem czas, ja
się o tym dowiedziałam z facebooka od jednego z mieszkańców, że dach jest cały położony,
praca nie jest skończona bo ocieplenie zakupione ale niepołożone, tak jak nie jest skończona
praca w tym budynku po PGR w Białawch Wielkich. Po prostu. Przypomnę sobie tylko jak
moja koleżanka która była Wójtem w Domaniowie w Gminie Oława, zleciła na pewnej
świetlicy prace częściowe, po czym bez jej wiedzy i zgody wykonawca dokończył i cóż, już
nie była Wójtem dwa lata jak okazało się, że gmina rzeczywiście musiała mu zapłacić bo tak
orzekła sąd i przepis który o tym mówi, że jeżeli ktoś w dobrej wierze działa na rzecz dobra
zamawiającego, to może takiego przekroczenia dokonać a zamawiający musi mu zapłacić. I
Państwo doskonale wiecie że tak jest, jest tylko kwestia takiego szantażu, bo a może mnie się
uda złapać na dyscyplinie finansów publicznych. Otóż nie, nie uda się, a jak ten dach
wyglądał, jak te prace przebiegały, wiedzę, że jest Pani Kubrakowa, Pani mieszka w tym
Smogorzowie, mieszkała pod tamtym dachem i mieszka pod tym dachem. Czy była Pani
przekonywana, że ten dach trzeba robić albo przekonywana, że jego nie należy robić?
Osoba z publiczności Pani Kubrak; Pani Wójt, jak można mieszkać w takim domu, jak
dachówki dziurawe, deszcz padał, trzeba było na strychu folię podkładać, mieszkanie
pomalowane, no to jak, co miesiąc mieszkanie malować? A jeżeli chodzi o to ocieplenie,
dobrze, mój syn może to zrobić ale coś za coś, nie będę czynszu płacić. Bo tu się nie można
doczekać żeby z gminy jakaś firma przyjechała i ocieplenie zrobiła.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wrócimy do tego tematu jeszcze przy uchwale
budżetowej.
Sołtys sołectwa Białawy Małe Jadwiga Rosa; Mam pytanie do Pani Wójt w sprawie świetlicy
w Białawach, moje pytanie brzmi, bo świetlica była, dach był zalany dwa razy w tym roku,
czy są pieniądze z odszkodowania, jaka to jest kwota i czy w tym roku w ogóle coś jakieś
prace będą wykonywane, ponieważ idzie zima, trzeba zabezpieczyć, bo trzeba wodę spuścić z
bojlera.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Spuszczanie wody z bojlera to chyba leży jednak
po stronie sołectwa, gmina nie będzie jeździć w takich sprawach.
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Sołtys sołectwa Białawy Małe Jadwiga Rosa; Tak ale spuszczę wodę a potem okaże się, że
jeszcze jakaś firma przyjdzie jakieś prace wykonywać, o to mi tylko chodzi.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Tak świetlica Białawy Małe otrzymała
odszkodowanie w kwocie 4.231,90zł i w tej chwili dzisiaj sesją przyjmiemy te pieniążki.
Radna Jolanta Rafałko; I cała ta kwota będzie przekazana?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jest w uchwale budżetowej.
Sołtys sołectwa Głębowice Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, czas już płynie nieuchronnie,
chodzi o te oczyszczalnie ścieków w Głębowicach, na jakim etapie są te oczyszczalnie jeżeli
chodzi o przejęcie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Na żadnym etapie, po prostu trwają procedury, jak
będzie gotowa będziemy przejmować, kumuluje się dług, Pana nadal nie ma pod żadnym
adresem, jest wyznaczony kurator dla nieobecnego, nieznanego z miejsca pobytu i sąd
wyznaczy wraz z komornikiem datę i wtedy przystąpimy. Mam nadzieję, że nie będzie to
trwało tak długo jak Kleszczowice gdzie od trzech lat że tak powiem próbujemy wymusić na
sądzie odpowiedni termin. Na pewno żadnego przejęcia na skróty nie będzie, bo działalność
na skróty kończy się zarzutem o dyscyplinę finansów publicznych. Więc będzie to tak trwało
jak musi trwać, jedyna jakby ulga po tej całej wojnie z Panem właścicielem jest taka, że
nikogo nie nachodzi, nie niszczy, nie zasypuje, nie zastrasza, nie wyłudza. Po prostu gdzieś
się zdematerializował co nam pozwala posługiwać się osobą pełnomocnika, kuratora w jego
miejsce ale zgodnie z procedurami sądowymi.
Sołtys sołectwa Głębowice Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, na ostatniej sesji zadałem
pytanie jeżeli chodzi o naszą scenę na boisku i jak sprawa wygląda?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ważna kwestia, jeśli chodzi o mienie prywatne, to
nawet bardzo małe szkody zostały uwzględnione, są to pieniądze rządowe i rząd wychodzi z
założenia, że obywateli trzeba wspierać, mówię o tej pierwszej wichurze z gradem, a jeśli
chodzi o straty gminne to tak są liczone, że minimum pół miliona na gminę i tu spełnialiśmy
prawie dwukrotnie, ale jedno zadanie nie może być tańsze niż 50 tys., myśmy mieli dwa
zadania tylko droższe niż 50 tys. a reszta to była cała taka drobnica o jakiej Pan mówi. Wybite
oka, przewrócona scena, zerwany mostek. Gdyby na jednym cieku zerwało wszystkie mostki i
jeszcze nie wiem podmyło świetlicę to wtedy tak. W związku z tym, że byliśmy w stanie bez
żadnego naciągania uzbierać straty na ponad 900 tys. to straty na 50 tys., jedne na 60 tys.
jedne na 56 były tylko dwa i to nas dyskwalifikuje tak, że nic nie dostaniemy na mienie
gminne. To jest ta zła wiadomość o której moja optymistyczna dusza zapomniała powiedzieć
na dzień dobry. W dniu tamtej sesji przyszły te dokładne rozporządzenia, myśmy jeszcze
przez dwa tygodnie usiłowali sprawę ratować ale się nie udało. Ale natomiast i to mogę
powiedzieć że to dzięki Pani Sekretarz, która zmieniła ubezpieczyciela, zrobiła przetarg na
tych brokerów, dostaliśmy takiego ubezpieczyciela, że teraz naprawdę jest z czego
remontować to co było ubezpieczone, to musi Pan przyznać, że na bibliotekę w Głębowicach
czy na tą świetlicę w Białawach naprawdę, na parę innych, naprawdę jest grosz i to bardzo
szybciutko wypłacony, przelany.
Sołtys sołectwa Przyborów radny Maciej Kiałka; Ja bym chciał zgłosić u nas szkodę, po
poprzedniej wichurze już został naruszony konar drzewa na którym znajduje się gniazdo
bociana i mieszkający w pobliżu mieszkańcy zgłaszają, że mają strach, że w każdej chwili
może się to drzewo przewrócić, tym bardziej, że to ono już zaczyna próchnieć, druga sprawa,
że przedwczorajsze i wczorajsze wiatry pochyliły to drzewo jeszcze bardziej, nie dość że
drzewo ma swój ciężar, opór ale gniazdo jest bardzo duże, no i też tam może być około pół
tony ciężaru na tym gnieździe i jeżeli gdzieś nie daj Boże komuś spadnie, bo to jest i przy
drodze dojście do posesji więc może stwarzać jakieś duże zagrożenie i chciałbym żeby temu
tematu przyjrzeć i jakoś zadziałać. Nie wiem perspektywicznie czy to drzewo trzeba będzie
usunąć a zabezpieczyć nowe gniazdo na jakimś innym postumencie, bo aż małe drzewo się
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zasadzi to będzie trwało latami a gniazda unikatowego już na naszym terenie nie będzie.
Druga sprawa, zauważyłem dzisiaj, że pękł dach na przystanku autobusowym, można
powiedzieć to tylko teraz służy dla dzieci jeżdżących do szkoły, po prostu jest to minimalne
nieduże pęknięcie ale trzeba to zabezpieczyć ze względu na to, że każde następne poderwanie
może grozić, że cały dach pójdzie i będą jeszcze większe szkody.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W sprawie tego gniazda będzie potrzebny
podnośnik, ja już się rozglądałam, rozglądaliśmy się ile kosztuje praca takiego podnośnika,
ponieważ w paru miejscach gdzie na szczęście dostaliśmy odszkodowanie, powinno być na
podnośnik nas stać, będzie on potrzebny i to akurat między innymi w Konarach czyli w tej
części gminy, może wtedy z tego podnośnika jakoś opracujemy metodę żeby zdjąć to
gniazdo, no bo szkoda można było je przełożyć w inne miejsce, ale czy jest takie miejsce w
Przyborowie czy trzeba byłoby zrobić na wiosnę jakąś akcję na przykład przez Pana
stowarzyszenie żeby postument jakiś postawić to jest druga sprawa. Jeżeli ono w tej chwili
stwarza zagrożenie to być może by je po prostu trzeba zrzucić a bocianki w przyszłym roku
przylecą i będziemy im szykować inne miejsce, zwłaszcza że pamiętam z jakim mozołem to
gniazdo naprawialiście, żeby te bociany wróciły po paru latach przerwy do Przyborowa. Ale
w tej chwili zagrożenie jest, jeżeli stwarza zagrożenie to trzeba działać szybko, myślę, że jutro
Pan Rysiu po prostu pojedzie i oceni czy to się tak chyli bo się chyli, czy rzeczywiście jest
groźne. A w sprawie tej studzienki wyżej niż droga na drodze powiatowej, złożyliśmy pismo
do zarządu a nasze studzienki, bo odpowiadam na pytania z tamtej sesji, w miarę możliwości
sił i środków a najbardziej ludzi, bo bardzo w tej bezrobotnej gminie brakuje nam ludzi do
pracy.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
Przerwa 1510-1530
Ad. 6.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2017 ROK.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
Głos zabrała radna Anna Górska; Mam taką uwagę, jeżeli tutaj są sprawy odnośnie budżetu i
mamy zatwierdzać to tutaj jest tak zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 tys. na remont
instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych w lokalach gminnych, w przyszłości
serdecznie proszę, żeby było tutaj wymienione jakie to lokale gminne, jakie to prace a jeżeli
nie to na Komisji Mienia proszę to szczegółowo przedstawić.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani radna, dziś Pani Wójt przekazała
informacje jakie to są miejscowości z krótkim opisem to co odczytywała, z krótkim opisem
mniej więcej zakresu prac tych miejscowości, to Rudawa, Białawy Małe, Rogówek,
Małowice, kawalerka przy ul. Kościuszki, Morzyna, Piłsudskiego blok, wod-kan domu w
Boraszycach Wielkich, Rogówek, Białawy Małe, dach na współwłasności w Baszynie. Czyli
jedenaście zadań, kwota około 50 tys. zł.
Radna Anna Górska; Ale chodzi ogólnie o problem mój.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem, ja też bardzo gorąco do Pani Wójt
apeluję, żeby zawsze takie informacje.
Radny Stanisław Tolisz; Wnioskuję w dalszym ciągu, bo to się ten temat pojawia, wnioskuję
o zdjęcie tego punktu rozdział 70005 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 43.440zł.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czy są jeszcze jakieś wnioski albo pytania
dotyczące tej uchwały? W takim razie przystąpmy do głosowania nad wnioskiem radnego
Tolisza, potem będzie można jeszcze zadawać pytania. Kto z Państwa jest za tym, żeby z tego
projektu uchwały wycofać ten zapis proszę o podniesienie ręki.
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
9 radnych, przeciw głosowało 4 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie mamy uchwały budżetowej, nie ma żadnej
wersji B tej uchwały, nie ma wózka widłowego, nie ma odszkodowań
Radna Jolanta Rafałko; To jest szantaż Pani Wójt?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; to Państwo się specjalizujecie a nie ja, na
komisjach był
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Proszę nie oczerniać radnych
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; jak to, jest nagrane jak pięknie szantażujecie
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, Pani chyba nie zna znaczenia słów
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pani skoczy do Wołowa z tą umową a m y
poczekamy, bo nie uchwalimy budżetowej, wie Pan Państwa szantaże, nie w takim razie
uchwały budżetowej dzisiaj nie ma, nie wprowadzamy odszkodowań, nie przyjmujemy
wózka widłowego. Przypominam, że ten wózek widłowy którym teraz szkoła pracuje to był
ten kupiony jako nowy a był stary i jeszcze za Wójta Olejniczaka i jest reanimowany po dziś
dzień i teraz po dwóch i pół roku oczekiwania otrzymujemy tak potężną dotację na ten wózek
i nie jesteśmy w stanie jej przyjąć.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt dalej rozmawiamy o tym temacie
więc to co Pani mówi mija się z prawdą. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tej uchwały?
Pani Skarbnik, Pani dysponuje wersją? W takim razie Panie Mecenasie w takiej sytuacji
zrobić przerwę żeby ten wniosek był przygotowany czy możemy po prostu przegłosować z
takim ustnym wpisaniem i wtedy Pani Skarbnik przygotuje tą wersję poprawioną?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Przegłosujemy uchwałę o treści która nie jest znana.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jest znana, bo znana jest intencja, wycofujemy
zwiększenie wydatków bieżących.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Nie wiadomo jak te pozostałe wartości się zmienią.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W jaki sposób nie są znane?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Zdjęcie tej inwestycji może pociągnąć za sobą zmiany w
innych punktach i paragrafach uchwały budżetowej, to nie można głosować tutaj mówiąc
kolokwialnie w ciemno.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Skarbnik czy jest to dla Pani problem tych czterdzieści parę
tysięcy?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Trochę pozycji trzeba po przeliczać, jest jeszcze zmiana
WPF, pociąga za sobą to kolejną uchwałę jak ta zmiana zostanie wprowadzona.
Radny Stanisław Tolisz; A dlaczego nie było problemu miesiąc temu dla Pani?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Bo miałam przygotowane wcześniej.
Radny Stanisław Tolisz;A teraz czym się to różni?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Budżetem na 2018 rok się zajmuję i nie mam czasu robienia
dwóch uchwał na sesję.
Radny Stanisław Tolisz; Wie Pani bardzo dobrze o tym, że ten temat wraca jak bumerang co
miesiąc od maja i nie myślała Pani, że to wróci?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Nie miałam czasu żeby zrobić drugą uchwałę. Przepraszam,
cały weekend siedzę nad budżetem i nie mam czasu robić takich rzeczy dwa razy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Przypominam tylko, że w dokumencie który
przedstawił wykonawca, powiedział że może czekać pół roku i właśnie te pół roku teraz
mamy.
Radny Stanisław Tolisz; A, dlatego jest takie ważne, pilne.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dobrze, odbyło się głosowanie, ten punkt został
wycofany, jako radni oczekujemy na to, że dostaniemy zaktualizowany dokument i w tym
momencie albo ogłoszę przerwę, Pani Skarbnik moja propozycja jest taka zajmujemy się w
dalszej kolejności proponowanym porządkiem obrad, Panią Skarbnik bym poprosił o
zaktualizowanie tego dokumentu, jeżeli nie to na koniec sesji przystąpimy do głosowania z
takimi zapisami, że to obliguje Panią zanim ja podpiszę uchwalę, która pójdzie, która zostanie
opublikowana z takim zapisem, że to jest wola radnych a po Pani stronie tak naprawdę
istnieje, po Pani stronie będzie wyliczenie i wstawienie odpowiednich cyfr. Bo intencja
radnych jest tutaj jak najbardziej jasna i na kilku poprzednich sesjach robiła te Pani zmiany od
ręki.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jaka jest ta intencja radnych, żeby nie zapłacić
temu człowiekowi za pracę którą wykonał?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Intencja radnych jest taka, że tego punktu nie
ma w tym projekcie zmiany budżetu gminy Wińsko.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale intencja z definicji oznacza jakąś chęci
spełnienia bądź nie spełnienia, czy Pana intencją jest żeby nie zapłacić człowiekowi za
wykonaną pracę?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, widziała Pani jaki był wynik
głosowania.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Czy to jest Pana intencja? Że ci ludzie Pana
słuchają bardzo się dziwię, akurat, że Pana słuchają i głosują tak jak Pan sobie życzy to jest
zdumiewające naprawdę bo wszyscy ci ludzie mają jakiś dorobek, jakąś własną historię, jakąś
pracę.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Cieszę się, że Pani nie ma swojej własnej
historii.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie, mówię o Panu. Czym Pan chce imponować
tym radnym, czym?
Radna Jolanta Rafałko; Sesja nie jest do oceniania radnych. Idźmy dalej.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pan szantażuje ludzi, żeby nie zapłacić
człowiekowi za wykonanie uczciwej roboty, potrzebnej co usłyszał Pan i od sołtys i od
mieszkanki Smogorzowa. Pan o tym wie a Pan mimo to robi wszystko, żeby tego nie dopełnić
mówiąc, że taka jest intencja, intencja to znaczy, że działa Pan w jakim zamiarze? Żeby nigdy
nie zapłacić, żeby za miesiąc zapłacić? Niech Pan powie jaka jest Pana intencja wtedy będzie
miało sens przeliczanie tej uchwały. Jaka jest Pana intencja?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, prowadzę obrady tej Rady
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jaka jest Pana intencja? Pan używa słowa intencja,
proszę mi powiedzieć jaka? Proszę radnym powiedzieć jaka to jest intencja.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Prowadzę obrady tej Rady a intencją radnych
przed chwilą zgodnie z wnioskiem
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie, szantażuje Pan Wójta i Skarbnika.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani naprawdę nie zna znaczenia słów które
Pani używa. Pełni Pani naprawdę ważną funkcję samorządową a zachowuje się Pani w
dalszym stopniu
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Miło, że Pan zauważył, że pełnię tę funkcję ważną
samorządową o którą Pan również się ubiegał i Pan jej nie pełni.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; w dalszym ciągu zachowuje się Pani jak
dziennikarka.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W związku z tym jaka jest Pana intencja? Nie
zapłacić za wykonanie pracy, tak?
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Intencją radnych było ściągnięcie tego punktu z
projektu zmian w budżecie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale jaka jest intencja ściągnięcia tego punktu? Czy
zamierzacie mu nigdy nie zapłacić? Zamierzacie żeby Gmina przegrała z nim w sądzie bo na
pewno przegra, bo wykonał właściwą pracę? Jaka jest intencja? Proszę Państwa zacznijcie
naprawdę samodzielnie reagować w tej sytuacji bo podporządkowywanie się przy tak że tak
powiem nikczemnym podejściu to jest wstyd dla dorosłych ludzi.
Radna Jolanta Rafałko; Uważam, że wstydem jest to co Pani mówi do nas bo Pani nas ocenia
w ten sposób co Pani do nas mówi. Pani ze Smogorzowa powiedziała, że jest w stanie i
mogłaby zrobić to zadanie sama
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ocieplenie, ale był dach przełożony, tego nie jest w
stanie zrobić sama.
Radna Jolanta Rafałko; Więc też powinniśmy wziąć pod uwagę zdanie też Pani ze
Smogorzowa i my tak jak już wcześniej Pan radny Kaczmarek powiedział nie dajemy po
prostu przyzwolenia na łamanie prawa w postaci zapłaty za pracę o której nie wiedzieliśmy,
która została wykonana bez naszej wiedzy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Czy jest to łamanie prawa to akurat nie Państwo
rozstrzygacie, po drugie syn tej Pani może na łaty położyć ocieplenie na strychu ale nie może
wydać iluś tam tysięcy złotych żeby je zakupić, o tym mówiła, ocieplenie jest zakupione tylko
nie położone. Nie jest w stanie zakupić i położyć, a jest zakupione (…) i to jest tylko ta część
zadania.
Radny Stanisław Tolisz; Proszę Państwa ja powiem tak to, że nam się daje uchwałę do
przeanalizowania i przegłosowania to nie znaczy, że my mamy wszystko przegłosować. Ja
powiem tak, na tych wszystkich punktach które tutaj są może być nawet taka sytuacja, że my
możemy nawet połowę wyrzucić, bo my mamy na to prawo, tylko radni i dziwię się, że o
jeden punkt tutaj Pani nas szantażuje, że Pani chce wszystko teraz ściągnąć bo tu nie zostały
zachowane procedury. Procedury to Pani złamała, bo Pani chce coś uprawomocnić co de facto
tak nie jest. I dziwię się, że w ogóle, że my jako radni jesteśmy tacy, mamy uzasadnienie i w
ogóle praktycznie tylko dlatego, że Pani Skarbnik sobie nie przeliczy tego, że mamy to
wszystko przyjąć bo już trudno, już musimy to przyjąć bo to już jest policzone i nie ma o
czym dyskutować. Pytam się po co my jesteśmy? Do czego my jesteśmy potrzebni?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica;Był czas dyskutować na komisjach.
Radny Stanisław Tolisz; Panią się pytam? Nie pytam się Panią teraz. Do czego my jesteśmy
potrzebni, żeby przyklepać to co ktoś sobie wymyślił? Nie ma sprawy są dobre sprawy trzeba
to jak najbardziej poprzeć ale nie można czegoś takiego zaklepać tylko dlatego, że ktoś sobie
zrobił ponadto co miało być zrobione. Ja rozumiem jeszcze gdyby to były jakieś rozmowy, że
słuchajcie radni na komisjach przeanalizowane to wszystko było, ale nas się postawiło wtedy
przed ścianą. Zrobiło się i dopiero nam się mówi przyklepać nam to. Coś jest tu nie tak. Ja
podam przykład z własnego gospodarstwa, gdyby do mnie ktoś przyszedł i mi coś zrobił
cokolwiek to co Pan Przewodniczący mówił za 100zł a zrobili mi remont całej łazienki za
10.000 no jak no przecież mnie by krew zalała. A czy my tak mamy postępować tutaj dalej,
ludzkimi pieniędzmi, właśnie to się najgorzej takie ludzkie pieniądze wydaje, bo trzeba
patrzeć na te pieniądze i staramy się to robić a nie można nam mówić, że mamy coś zrobić
tylko dlatego, że mija termin pół roku, bo ten Pan poczekał jeszcze pół roku i powiedział, że
więcej nie będzie czekał.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Szanowni Państwo wniosek był przegłosowany,
9 radnych głosowało za wykreśleniem tego punktu, czyli większość bezwzględna, proponuję
żeby w takim razie tę uchwałę w sprawie zmiany budżetu i w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej zmienić porządek obrad i przenieść go na zakończenie dzisiejszej sesji i w ten

21
sposób umożliwić Pani Skarbnik naniesienie odpowiednich poprawek. Kto z Państwa jest za
zmianą takiego porządku obrad bardzo proszę o podniesienie ręki.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem głosowało 9 radnych,
wstrzymało się od głosowania 5 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Porządek obrad został zmieniony, Pani Skarbnik
bardzo proszę o zaktualizowanie, trzy sesje temu zajęło to Pani z tego co pamiętam 10 minut
fizycznie, tak żebyśmy mieli gotową uchwałę, tak żebym jeszcze w dniu dzisiejszym mógł ją
podpisać po sesji albo jutro z samego rana.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Wińsko
umowy na opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/237/2016 Rady Gminy Wińsko z dnia 28 października
2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie Turzany, Gmina Wińsko oraz Uchwałą Nr XXIX/238/2016
Rady Gminy Wińsko z dnia 28 października 2016r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Konary,
Gmina Wińsko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Gminy Wińsko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości komunalnych stanowiących
własność Gminy Wińsko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wińsko z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2018"
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wińsko
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wińsko
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.
15. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
16. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Obrady sesji opuściła Skarbnik Gminy Anna Kupczyk
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE
PRZEZ WÓJTA GMINY WIŃSKO UMOWY NA OPRACOWANIE DWÓCH
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXIX/237/2016 RADY GMINY WIŃSKO Z DNIA 28
PAŹDZIERNIKA 2016R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W
OBRĘBIE TURZANY, GMINA WIŃSKO ORAZ UCHWAŁĄ NR XXIX/238/2016
RADY GMINY WIŃSKO Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2016R. W SPRAWIE
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PRZYSTĄPIENIA
DO
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBRĘBIE KONARY, GMINA
WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Rada wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Wójta
Gminy Wińsko na wyżej wymieniony cel wskazany w §1 niniejszej uchwały zobowiązania
finansowego do kwoty 29.849,64zł brutto na opracowanie przedmiotowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Czyli plany będą zrobione w terminie 14 miesięcy od
listopada w związku z tym należy takie zobowiązanie zaciągnąć prze Radę Gminy Wińsko,
żeby planiści mogli opracować dokumenty.
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
14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.7.
PODJĘCIE
UCHWAŁY
W
SPRAWIE
WYRAŻENIA
ZGODY
NA
WYDZIERŻAWIENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Przedmiotowa uchwała również była szczegółowo
omawiana na komisjach a dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi
dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3
lat, szczegółowy wykaz tych nieruchomości macie Państwo w załączniku do uchwały, jest to
16 działek w obrębach które są tutaj wskazane, stąd zgoda Rady Gminy jest niezbędna do
zawarcia kolejnych umów na okres powyżej 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Chciałem zapytać się gwoli formalności
ponieważ dzisiaj byłem obecny na Komisji Rewizyjnej i jedna z mieszkanek Wińska,
mieszkanka Placu Wolności mówi, że też chciałaby żeby nieruchomość którą dzierżawi
została przedłużona, dlatego chciałem się zapytać Pani Wójt, wie Pani o której nieruchomości
mówimy?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica;Tak ona nie jest dzierżawiona, od ponad roku nie
jest dzierżawiona, Pani nie jest naszym dzierżawcą dlatego nie może podlegać pod tryb
przedłużenia dzierżawy o kolejne lata. Jej dzierżawa wygasła już dawno i dawno nie
pobieramy opłat, nie mamy z tą Panią żadnej umowy, po prostu ta Pani kłamie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dostaliśmy informację, że w październiku tego
roku została umowa jej wypowiedziana.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nieprawda, nic jej nie zostało wypowiedziane, w
ubiegłym roku jej po prostu wygasła ta umowa.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem, czyli gdyby chciała wydzierżawić tą
nieruchomość powinna zwrócić się do Pani z taką prośbą, tak?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nieruchomość nie jest do dzierżawy, ponieważ
trwają jak wyjaśniałam na komisjach na których Pana akurat nie było, rozbiórki tych a jej
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akurat dokładnie chodzi o podwójną latrynę znajdującą się w środku rynku i twierdzi, że
właśnie tam będzie się załatwiać, chociaż ma łazienkę w domu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Z tego co pisała, mówiła, że chodzi jej o
pomieszczenie na składowanie opału.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pomieszczenie na składowanie opału ma na
własność w obrębie budynku w którym ma dwa mieszkania, prowadzi jednoosobowe
gospodarstwo, za jedną osobę płaci śmieci, ma dużą komórkę w budynku w parterze przez
ścianę ze swoim mieszkaniem i nie jest jej potrzebna żadna komórka.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli jakie są Pani plany w zakresie tej działki i
tych nieruchomości?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Takie jak opowiadałam na Komisji Rewizyjnej,
trwa scalanie tej działki, rozbiórki tych właśnie dziwnych rzeczy, chlewików z lat 50-tych i
60-tych, przez półtora roku wisiał baner tam na tym obiekcie, który pierwszy był rozebrany,
tak było a jak będzie, działka na sprzedaż, a przed wojną były tam dwie kamienice i hotel.
Zgodnie z planem przestrzennym jest to przeznaczone na usługi, handel, mieszkalnictwo,
zgodnie z zapisami we wszystkich dokumentach jakie tu przekazałam Pani Przewodniczącej
tę odpowiedź, zgodnie z planem przestrzennym, zgodnie z koncepcją rynku zatwierdzoną
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z tymi planami. Nie można sobie tam
gdzie jest plan przestrzenny i tam gdzie jest konserwator zabytków i tam gdzie jest
zatwierdzony program konserwatorski, nie można sobie budować czegoś co się z tymi
dokumentami nie zgadza.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Gmina w najbliższym czasie zamierza sprzedać
tą działkę, tak?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ten najbliższy czas jest określeniem na tyle
ogólnym, że mogę to potwierdzić, bo tam to było poszatkowane na działki, działesie,
działeczki, źle były sprzedawane w ogóle te nieruchomości mieszkalne, bo były sprzedawane
bez gruntu, poza gruntem, na którym budynek stoi w związku z tym i to podwórko gdzie oni
się pozagradzali i te ogródki i te slamsy całe z tyłu, to wszystko jest własność Gminy i na
miły Bóg właściciel ma prawo decydować czy będą szalety w środku rynku czy nie będą, czy
będzie chlewik, ponieważ gmina podobno w 50-tych latach kazała jej tam hodować świnie
czy nie będzie, czy jesteśmy odpowiedzialni za śmierć jej ojca, który zginął w 68 w wypadku
wyciągając złom z ruin czy nie itd. Nieprawdą jest, że jest to osoba o takiej
niepełnosprawności, że musi mieć komórkę bardzo blisko, bo biega, jeździ na rowerze a
komórkę ma przez ścianę w budynku w którym mieszka. Ponadto trwa jej przeprowadzka co
obserwujemy z okien urzędu do innej nieruchomości, którą chyba jakoś tam na raty kupuje,
bo sprzedaje jednocześnie te mieszkania i przeprowadza się do domku na ul. Robotniczej.
Jeżeli tam teraz nagromadzi tych komórek i zagródek to będzie bardzo pasowało do walącej
się starej szkoły naprzeciwko, bo akurat przy drodze krajowej jest waląca się prywatna szkoła
a po prawej będą komórki tej Pani, która lubi mieć dużo komórek, no różne mamy nawyki.
Wszystkie podwórka w rynku gdzie są kamieniczki miały niezliczone ilości komórek,
ponieważ kiedyś rodziny były wieloosobowe i trzeba było pięć komórek, teraz są rodziny
małe, wystarczy jedna, ale wszystkie te podwórka są zamknięte, to znaczy kamienica stoi od
ulicy a co się dzieje między kamienicą a następnym budynkiem tego nikt nie widzi. Tu akurat
tak się składa, że jest to przestrzeń otwarta i jest to przestrzeń bardzo atrakcyjna i
zainteresowanie co tu będzie a kto to kupi, no nie wiem kto kupi ale wiadomo czego nie może
być i co może być, to wynika z dokumentów, które cytowałam.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jeszcze z informacji które padały też na tej
Komisji Rewizyjnej, Pani ta skarżyła się dlatego prosiłbym o sprawdzenie tego czy
rzeczywiście nikomu nic nie zagraża, że tam są otwarte jakoby studzienki kanalizacyjne, czy
nie zabezpieczone odpowiednio włazami.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To jej dzikie szamba, które ciągle przykrywamy
ona je odkrywa.
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
14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.8.
PODJĘCIE
UCHWAŁY
W
SPRAWIE
ZAMIANY
NIERUCHOMOŚCI
KOMUNALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Przedmiotowa uchwała dotyczy wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości lokalowej lokalu nr 3 we wsi Smogorzów Wielki w zamian za nabycie
lokalu nr 4 w obrębie wsi Smogorzówek. Uchwała była szczegółowo omawiana na komisji.
Radna Jolanta Rafałko; Chcę się upewnić, że te 32 ary to będzie jedna cała wspólnota, jedna
działka i te osoby, które tam mieszkają mogą korzystać z dojazdu z dojścia do posesji.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dojazd to oczywiste a jeżeli zażyczą sobie
podziału działki geodezyjnie, trzeba będzie ponieść tego koszty i ją dzielić ale nikt tego nie
robi, dojazd do posesji będzie utwardzony bo tam w tej chwili nie można mówić o dojeździe
tylko o człapie w gumofilcach bo to jest bardzo w tej chwili podmokłe, najpierw oglądaliśmy
czy z drugiej strony nie jest bardziej twardo żeby trochę klińcem wyłożyć i ten dojazd
ułatwić, tak że nikt nikomu niczego tutaj nie zagrodzi, nie ma prawa nawet gdyby chciał.
Radna Jolanta Rafałko; Na przyszłość jeszcze chciałam takie czy jest chęć zakupu na
własność tego mieszkania też przez tą rodzinę?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tu jest zamiana własności.
Radna Jolanta Rafałko; Miałam o Pani Kubrak się zapytać.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak Pani Kubrak wyraża chęć zakupu jeśli będzie
taka uchwała jaką mieliśmy (…) Wyraża chęć zakupu ale ten zakup także jest uzależniony,
nie może kupować z długiem a w tej chwili ten dach stanowi dług, więc będzie możliwość
zakupu jeśli podejmiemy uchwałę taką jak wtedy o tej 10% wartości zakupowej, to są
wyłączone te lokale, które są gminie potrzebne, znajdują się w budynkach gdzie są jakieś
gminne instytucje i tych budynkach gdzie są nieporegulowane sprawy majątkowe, tak że te
mieszkania odpadają to mieszkanie na dzisiaj odpada ze sprzedaży, ale jeszcze nie ma
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
14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
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Ad.9.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA "PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY WIŃSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W
ROKU 2018"
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Uchwała dotyczy przyjęcia programu współpracy
Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2018. Treść programu znajduje się w załączniku do
niniejszej uchwały, taki program zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Gminy musi
uchwalić do 30 listopada 2017 roku na rok następny, był omawiany szczegółowo na
komisjach.
Radna Anna Górska; Czy będą informowani radni o tym, które stowarzyszenia brały udział,
jakie kwoty były?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Z mocy ustawy wszystko jest informacją jawną i
upublicznianą na BIP na bieżąco.
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
13 radnych , wstrzymał się od głosowania 1 radny
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA
DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie odczytała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna
Skoczylas.
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
13 radnych , wstrzymał się od głosowania 1 radny
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.11.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA
DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie odczytała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna
Skoczylas.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przypomnę, że ta skarga najpierw została
skierowana do Wojewody, Wojewoda skierował ją do nas dlatego tu znajduje się zapis żeby
Pana Wojewodę również poinformować o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
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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.12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE
NIERUCHOMOŚCI .
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości dotyczy dwóch małych działeczek o powierzchni 0,01 ha to jest działka nr 754
i 755 w Wińsku przy ul. Parkowej, bliżej określając przy kaplicy pogrzebowej. Macie
Państwo tutaj zaznaczone na załączniku na mapie gdzie dokładnie działeczki się znajdują,
działka nabywana będzie od osób prywatnych, które wyzbywają się swojego mienia,
wyjeżdżają za granicę.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czy znamy orientacyjną wartość tego nabycia?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Puste działki które kupowaliśmy chyba dwa lata
temu w tym samym ciągu kosztowały po 4 tys. te mają jeszcze takie obciążenie, że jest koszt
rozbiórki w związku z tym będą tańsze ale to jest kwestia negocjacji to i tak i tak będzie po
nowym roku. Po prostu ci Państwo nie wiedzą czy mają szukać innych klientów czy też
dogadają się z gminą więc jakby ta uchwała powoduje, że wysyłam e-mail że możemy się
dogadywać. (…) mniej niż działki które były tylko zachwaszczone.
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.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
Przerwa 1605-1635
Ad.13.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2017 ROK.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Po zmianach wydatki ogółem 30.721.948,07zł, wydatki
majątkowe 6.465.066,78zł, w uzasadnieniu w wydatkach pkt. 2 rozdział 70005 zwiększenie
wydatków o 50.318,35zł, zapis zostaje wykreślony o wydatkach na Pana Nemeczka, w pkt 13
rozdział 915 zostaje wykreślone również.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Te środki wracają z powrotem na Tauron.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Tak na inwestycje. Następna zmiana jest w załączniku nr 2
w rozdziale 70005 4270 zmiana jest tylko 50.318,35zł, po zmianie jest 151.428,37zł i zostaje
wykreślona zmiana rozdział 90015, w załączniku w ogóle tej zmiany nie będzie. Załącznik nr
4 zostaje dopisana inwestycja pod punktem 24 rozbudowa oświetlenia drogowego na kwotę
34.400zł. To są zmiany w uchwale budżetowej.
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Radny Józef Kaczmarek; Pani Skarbnik rozumiem, że teraz wniosek Pana Tolisza to jest
wykreślenie wydatków bieżących o kwotę 43.400zł i to tylko o tym mówimy, nie mówimy o
tym co Pani Wójt wspominała jakiś wózek widłowy że nie zostanie zakupiony przez to.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Tylko to wycofane.
Radny Józef Kaczmarek; Wózek widłowy nie jest zagrożony?
Radny Maciej Kiałka; Miałbym taką prośbę, żeby po prostu zdejmujemy tą kwotę 43.440zł i
Pani tam już omawiała ale po prostu nie mamy żadnych dokumentów i to tak trudno do tego
się odnieść, do jakich działów z powrotem te pieniądze trafią? Do inwestycji?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Tak 90015 rozbudowa oświetlenia drogowego.
Radny Maciej Kiałka; Na to oświetlenie na chwilę obecną mamy ile?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Taką kwotę mamy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; 43 tys.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; umowę z Tauronem że to będzie ich inwestycja a
nie nasza
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Bo nie robimy jako inwestycja tylko płacimy Tauronowi za
usługi, co miesiąc fakturę dostajemy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Więc teoretycznie te środki są do wykorzystania
na nowe punkty oświetleniowe, tak te 43 tyś zł.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Praktycznie płacimy za budowę nowych punktów
płacąc co miesiąc wyższe rachunki, ponieważ będzie to inwestycja Taurona a nie Gminy
Wińsko, stąd te środki są wolne. Od podpisania umowy płacimy więcej znacznie za prąd na
latarniach na tych punktach wspólnych, to tak jakbyśmy tę inwestycję robili na raty a całą
inwestycję wykonuje Tauron zgodnie z harmonogramem.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie ze zmianą
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.14.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Autopoprawką zostają naniesione zmiany w załączniku nr 1
w poz 2.2. wydatki bieżące w roku 2017 zmienią się na 30.721.940,07zł, pkt 2.2 w 2017
wydatki majątkowe 6.465.066,78zł, również w tym załączniku pkt 11.5 nowe wydatki
inwestycyjne w roku 2017 5.119.999,78zł, w zał nr 3 w objaśnieniach w wyniku
wprowadzonych zmian budżet w 2017 roku wynosi planowane wydatki będzie zmiana
wydatków bieżących 30.721.948,07zł i wydatki majątkowe 6.465,066,78zł. WPF został
zmieniony w celu wprowadzenia dostosowania prognozy w zakresie planowanych dochodów
i wydatków w roku 2017 -2018, w przedsięwzięciach została przeniesione zadanie
„Modernizacja targowiska w Wińsku” na rok 2018 w całości i „Uporządkowanie gospodarki
wodno- ściekowej w gminie Wińsko etap I” w całości zostało zadanie przeniesione do roku
2018.
Obrady sesji opuściła radna Regina Grębosz
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STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie ze zmianą
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.
INTERPELACJE, ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI.
Nie zgłoszono.
Ad.16.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb - wobec wyczerpania porządku dziennego sesji
zamykam obrady 47 sesję Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

