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Protokół nr 49/2017
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 20 listopada 2017 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1750 i zakończono o godz. 1845
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach zgodnie z listą obecności uczestniczy 14
radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecna radna Agnieszka Bator -Lech.
Poinformował, że sesja została zwołana w trybie art. 20 ust 3ustawy o samorządzie gminnym
na wniosek Wójta Gminy Wińsko.
Ad.1
OTWARCIE SESJI
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb.
Przewodniczący Rady Gminy powitał biorących udział w sesji.
W sesji udział wzięli;
1. Jolanta Krysowata- Zielnica
- Wójt Gminy
2. Wiesława Miemiec
- Prorektor ds. finansów i rozwoju
Uniwersytetu Wrocławskiego
3. Anna Kupczyk
- Skarbnik Gminy
4. Aneta Niewiarowska
- Sekretarz Gminy
5. Mateusz Chlebowski
- Mecenas
Ad.2
PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.
6. Zamknięcie obrad.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica zawnioskowała o rozszerzenie porządku obrad o
projekt uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXXIX/289/2017 Rady Gminy
Wińsko z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapytał; Kto z Państwa jest za tym żeby
wyrazić zgodę na to żeby rozszerzyć porządek obrad, proszę o podniesienie ręki.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za rozszerzeniem porządku obrad
głosowało 13 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny.
Porządek obrad z poprawkami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
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Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXXIX/289/2017 Rady Gminy
Wińsko z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
7. Zamknięcie obrad.

3.
4.
5.
6.

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
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Przedmiotowa uchwała dotyczy wyrażenia zgody
Wójtowi Gminy Wińsko na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Wińsko udziałów
od osób fizycznych, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym
71/2 o łącznej pow. 0,31ha w obrębie Białków. Przedmiotowa uchwała była szczegółowo
omawiana na wspólnych komisjach.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czy Pani profesor chce coś jeszcze dodać od
siebie w tym zakresie?
Prorektor Wiesława Miemiec; Jeżeli Państwo macie do mnie jakieś pytania to oczywiście
odpowiem ale dodać nic więcej tutaj chyba nie mogę. Jesteśmy żywotnie zainteresowani tym,
żeby uzyskać możliwość dysponowania tą nieruchomością, ze względu na decyzje
konserwatora.
Radna Joanna Skoczylas zapytała; Mają Państwo plany co do utworzenia centrum edukacji,
na kiedy mniej więcej planowane jest to otwarcie?
Prorektor Wiesława Miemiec; Proszę Panią, Pani wie w jakim stanie w tej chwili jest pałac w
Białkowie, w związku z tym jeżeli zaczynamy od piwnic i murów no to niewątpliwie jest to
kwestia przynajmniej 2-3 lat, bo wcześniej na pewno nie i to jest optymistyczne. Poza tym ten
wniosek który złożyliśmy do Marszałka o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych,
jest jak już powiedziałam pierwszym koniecznym, ale niewątpliwie istotną transzą środków
którą będziemy, której będziemy potrzebować. Myśmy już w tej chwili utworzyli komórkę u
siebie na Uniwersytecie dotyczące Białkowa i dotyczącym projektów, które będziemy musieli
składać, bo jeżeli teraz budynek już mamy wpisany do rejestru zabytków to niestety każda
działalność która się będzie dokonywała w ramach bryły tego budynku, będzie wymagała
zgody konserwatora a on nam na wiele nie pozwoli. W związku z tym jeszcze jedna bardzo
istotna sprawa, nie będziemy mogli aplikować o środki unijne do Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego bo jesteśmy Uniwersytetem. Jesteśmy szkołą publiczną, jednostką
sektora finansów publicznych a zgodnie z ustawą taka jednostka nie może dostawać pieniędzy
od tego resortu, natomiast mamy utworzoną fundację przy Uniwersytecie i fundacja będzie
aplikowała o te środki także też o tym myślimy, żeby pozyskiwać z różnych możliwych
źródeł środki na realizowanie tego zamierzenia. Nie zrezygnujemy z tego zamierzenia,
będziemy się starali żeby to po prostu skończyć. To jest pewien przymus w jakim się
znaleźliśmy w tej chwili, ze względu na tą decyzję konserwatora ale jak Państwo widzicie nie
rezygnujemy tylko podejmujemy wysiłki po to żeby skończyć te kwestie związane z
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projektami z tym pierwszym etapem a potem będziemy już egzekwować konkretne ustalenia.
Mamy wyłonionych w tej chwili w przetargu architektów a potem będziemy wyłaniać
wykonawców, ale żeby wyłonić wykonawców to musimy mieć zatwierdzoną dokumentację,
musimy mieć zezwolenie na budowę, żeby mieć zezwolenie na budowę od Pana Starosty w
Wołowie musimy mieć zgodę konserwatora w tym momencie już we Wrocławiu na
jakiekolwiek działania. Dlatego tak ta sytuacja wygląda. Nie umiem Pani odpowiedzieć na
pytanie w sposób jednoznaczny i oczywiście zobowiązujący, bo nie jestem w stanie
przewidzieć w jakim tempie będą możliwe środki do pozyskania. Mogę tylko zapewnić, że
będziemy starać we wszystkich możliwych środkach. Ponieważ zespół parkowy jest też
wpisany do rejestru zabytków, to będziemy też występować od następnego roku
kalendarzowego, pojawią się źródła w ochronie środowiska, będziemy tam też aplikować bo
ten zespół ma wrócić, kształt parku ma wrócić do wyglądu z lat początku lat 20-tych. Nie
wiem czy Państwo widzieliście jak wyglądał ten zespół parkowy w tym pierwszym okresie,
on ma być przywrócony, tak że to też będą potrzebne spore środki żeby to przywrócić tak
rewitalizować według stanu, który tam kiedyś istniał.
Radna Joanna Skoczylas; Ze swojej strony tylko jeszcze chciałam powiedzieć, że od siebie
ale też i myślę, że reszta radnych przyłączy się do tego, że chcielibyśmy bardzo mocno
podziękować za to, że Państwo zajęli się tym terenem bo jest to naprawdę skarb taki w naszej
gminie i bardzo mocno cieszymy się, że te prace ruszą.
Prorektor Wiesława Miemiec; Jestem prorektorem pierwszą kadencję. Pełnię funkcję tą od 2
lat i w momencie kiedy objęłam to stanowisko poprosiłam o audyt nieruchomości, które
znajdują się w gestii własności Uniwersytetu i ja tu przyjechałam. Ja tu przyjechałam rok
temu do Gminy Wińsko i rozmawiałam z Panią Wójt. Pani Wójt zresztą wcześniej była u
rektora i pojechałam do Białkowa, pojechałam z naszym panem który jest konserwatorem
naszych zabytków Uniwersytetu, jak Państwo wiecie mamy sporo tych zabytków niestety,
niestety w tym sensie, że one wymagają dużych nakładów i szczególnej troski, na przykład
remontujemy Leopoldinę w tej chwili już rok. Ona jest wyłączona z jakichkolwiek
uroczystości no bo się borykamy z problemami natury finansowej. Nie wolno tam niczego
robić, musi być precyzyjne odtworzone dokładnie tak jak to wymaga właśnie konserwator tak
że znamy te problemy, ale dajemy sobie z tym radę. Jak ja tu przyjechałam, zobaczyłam to, to
powiedziałam, że będziemy to ruszać a były wnioski nawet, jeszcze dwa lata wcześniej o to,
aby rozebrać pałac w Białkowie. Bo z takimi wnioskami też wystąpiono do konserwatora. Ja
działam w innym kierunku dlatego też tak bardzo ważne w tej chwili jest podjęcie tej
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.
Ad.4.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA
NIERUCHOMOŚCI.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie projekt uchwały w
tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Głos zabrała Prorektor Wiesława Miemiec; Chciałam Państwu bardzo, bardzo serdecznie
podziękować, chcę powiedzieć, że jesteśmy na początku pewnej drogi, to jest droga długa i
ciernista ale będziemy się starali żeby ona się zakończyła sukcesem.
Obrady sesji opuściła Prorektor Wiesława Miemiec
Chwilowo salę obrad opuściła Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica
Ad. 5.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2017 ROK.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W projekcie budżetu który otrzymaliśmy w
ubiegłym tygodniu jest zapis, że trwa procedura przetargowa związana z uzyskaniem
milionowego kredytu który jeszcze w tym roku ma być przyznany, czy on został już
przyznany?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Jutro jest otwarcie ofert, do jutra są składane oferty.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czy te zmiany czy te prace budowlane na tym
obiekcie, które tam zostały wykonane mimo tego, że nie staramy się o to dofinansowanie
czyli ten wkład własny gminy mimo że gmina nie przystępuje ostatecznie do tego projektu
mają być sfinansowane z tego kredytu?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Nie, kredyt jest tylko na spłatę poprzednich kredytów. W
tym roku mamy do spłaty na 903.500 razem z poprzednim.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem, a kredyt jest brany na jaką kwotę?
Na równe 903 tys. nie na milion zł?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Nie.
Na salę obrad powróciła Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica
Radna Jolanta Rafałko; Wydaje mi się, ja tak zrozumiałam, myślę że radni też mogą się
wypowiedzieć w tej kwestii, że zgadzamy się na jakby wkład własny te 216 tys., jeżeli
dostaniemy tą dotację, drugie 216 tys. Nie było mowy o żadnej etapowości remontu tego
budynku, tylko jeżeli dostaniemy dotacje 216 tys., my wkładamy 216 tys. i jest budynek
remontowany. Dlaczego teraz tak wychodzi to inaczej?
Radna Anna Górska; Ja też podtrzymuję tą opinię Pani Rafałko. Mam przed sobą
autopoprawkę którą otrzymaliśmy w czasie tej sesji i tutaj były tylko pytania skąd ten wkład
nasz, to było z wolnych środków i tyle nikt nas nie informował, że jakieś prace trwają już
tam na dachu, że coś się dzieje itd. Dla mnie to było jednoznaczne, że to jest realizowanie
nowego projektu w kontekście otrzymanych dotacji.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja Państwu rzeczywistości nie nagnę do
wyobrażeń. Rzeczywistość jest jaka jest, jest dynamiczna, mieliśmy promesę pełnych
środków na dofinansowanie, na tej podstawie mogliśmy i ogłaszać przetargi i zawierać
umowy, doszło do tego, że dotacja została zmniejszona już później, doszły także te zmiany,
które, zostałyśmy obie zaskoczone na konferencji we Wrocławiu kilka dni temu, bo to jest
zawarte w uzasadnieniu, w tym czasie przetargi były rozstrzygnięte, jedna z umów podpisana
a dwie udało się wyhamować. Podpisana umowa jest realizowana, nie ma tego złego,
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budynek będzie bezpieczny, dach będzie zrobiony, w przeciwnym razie w przyszłym roku nie
było by po co w ogóle startować. Ja zresztą do dziś się łudziłam ponieważ w międzyczasie
doszło do tego, to za Państwa sprawą o miesiąc opóźnił się akt notarialny przejęcia ostatniego
mieszkania które nie było gminne. To Państwo nie wyraziliście zgody na zamianę
nieruchomości między Smogorzówkiem a Smogorzowem. Wyraziliście taką zgodę dopiero na
następnej sesji, miesiąc później. Gdybyśmy byli właścicielem całego obiektu,
najprawdopodobniej dotacja zostałaby utrzymana na takim poziomie na którym była. Wśród
argumentów było wymienione także to. I teraz już cały budynek jest nasz, ja w związku z tym
za pośrednictwem Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego
zwróciłam się jeszcze raz do Ministerstwa, czy w tej sytuacji tej zmiany mamy jeszcze szanse
na odzyskanie dotacji w pełnym wymiarze, ponieważ dokładanie w tej chwili tych 70 paru
tysięcy jest ekonomicznie bezzasadne. W przyszłym roku za takie same pieniądze zrobimy
nie dwa a nawet cztery mieszkania, ponieważ budynek będzie bezpieczny i pod dachem.
Jeszcze dziś wracając z Wrocławia do godziny 15 dzwoniłam do Sekretarz i sprawdzała czy
jakaś odpowiedź mejlowa w tej sprawie przyszła, Pani Dyrektor Zawilla jest w tej chwili w
Warszawie, wie że ta sesja odbywa się dzisiaj po południu i obiecała, że jeżeli będzie miała
dobrą wiadomość to ta dobra wiadomość zdąży dotrzeć. Taka dobra wiadomość nie dotarła.
W związku z tym te środki, które myśmy mieli zaangażować w remont tego budynku są
zaangażowane i remont trwa, te które mieliśmy dostać dostaniemy w przyszłym roku i to być
może z kilku źródeł, bo będą także środki unijne na mieszkania socjalne i chronione. W
styczniu nabory już w tej chwili dostaliśmy ankietę, dostaliśmy także ankietę z Urzędu
Wojewódzkiego na przyszłoroczne kiedy nie będzie już w ogóle mowy o częściach
wspólnych a wyłącznie w uratowanym budynku o mieszkaniach. Gdyby też ta rozmowa
odbywała się w sierpniu, we wrześniu też sprawa wyglądałaby inaczej. Wtedy byłyby być
może możliwości przesunięć środków, więcej czasu na uporządkowanie spraw własności tej
nieruchomości, a przez to więcej czasu na roboty budowlane, a w tej chwili nawet nie
możemy za mniejsze pieniądze, mamy rozstrzygnięte przetargi na te mieszkania na podstawie
programu. Bo rok się kończy, rok budżetowy się kończy, dotację trzeba rozliczyć, nie mamy
takiej szansy w tym momencie. Miesiąc wcześniej prosiłam o uregulowanie spraw własności,
czy by to pomogło w 100% nie wiem, ale na pewno by pomogło. Państwo przesunęliście
jakby ten temat sami o miesiąc i w tej chwili wszystko jest uregulowane, dach zabezpieczony
będzie, to ekipy zdążą przy tej pogodzie i te okna na najwyższej kondygnacji tej strychowej a
możliwości pozyskania środków na taką piękną i już bezpieczną nieruchomość, która ma
wyremontowane części wspólne będzie sporo.
Radna Jolanta Rafałko; Najpierw się chciałam odnieść do wypowiedzi ostatniej Pani Wójt,
nie podjęliśmy takiej decyzji miesiąc wcześniej dlatego, że nie mieliśmy pełnej wiedzy na
dany temat. Taka konferencja telefoniczna nas nie zadowalała jaką Pani chciała nam udzielić
wyjechawszy w czasie sesji
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Poinformowałam na początku sesji o tym, że
musimy wyjechać podpisać umowę.
Radna Jolanta Rafałko; To po prostu trzeba było przełożyć sesję, zwołuje się sesję
nadzwyczajną w trybie natychmiastowym i to ważny był temat dla nas, to chodziło tutaj też o
ludzi których mieliśmy przenosić i też żeby nikogo nie skrzywdzić takim przenoszeniem to
musi być dobra wola i ich wola tych mieszkańców. Wrócę teraz do samej tej dotacji,
chciałabym wiedzieć czy można wydatkować pieniądze, które się przeznacza na jakiś
konkretny cel, żeby zabezpieczyć środki, żeby zyskać drugą połowę? A my wydajemy
pieniążki a nie mamy tej dotacji.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wydajemy na ten sam cel, takie same środki jakie
przeznaczyliśmy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale nie realizujemy tego celu.
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Radna Jolanta Rafałko; Ale my zgodziliśmy się właśnie na realizację tego celu jeżeli
dostaniemy tę dotację, my tej dotacji nie dostaliśmy więc mi się tak wydaje, że jakby te środki
też nie powinny być ruszane w tym momencie. Jakby to jest inne zadanie takie.
Radna Anna Górska; Myśmy uchwalili to autopoprawka wpłynęła na sesji, że zwiększenie
wydatków o kwotę 432.600 na między innymi na zadania inwestycyjne i przed tym dniem
uważam, że nie należało remontować nic co dotyczy tej inwestycji, przed podjęciem tej
uchwały, nie powinno się chyba wydawać bo myśmy podjęli dopiero to a słyszymy, że dach
już jest prawie zrobiony. Więc tutaj dla mnie to po prostu jest pytanie bo uważam, że to tak
nie powinno być praktykowane, że z chwilą uchwały tej już abstrahuję od tego, że potem
pewne warunki się inne zmieniły odnośnie tych dodatkowych 216tys. Ale nie można było nic
wykonywać bo uchwałę podjęliśmy dopiero na kwotę, którego to było nie wiem.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Nie było wcześniej wydatkowane, dopiero po podjęciu
uchwały na koniec września został ogłoszony przetarg na remont dachu, osobny przetarg na
mieszkania, nawet dwa przetargi na każde mieszkanie osobno.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Kiedy został rozstrzygnięty przetarg na remont
dachu?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Dokładnie nie wiem ale umowa była później podpisana.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie Mecenasie, ja bym bardzo Pana prosił o
informację dla radnych, jeżeli radni dostają dokumenty, uzasadnienie uchwały mówi o tym,
że przeznaczamy kwotę 432.600zł na konkretny cel czyli na realizację programu adaptacja
budynku w Smogorzówku w ramach programu wspierania rodzin "Za życiem", czy w takiej
sytuacji wydatkowanie środków jakby z naszej części bez realizacji tamtej to jest w
jakikolwiek sposób zasadne? Czy nie wydaje się Panu, że to jest w jakiś sposób, czy to jest
wszystko zgodne z prawem?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Uchwała budżetowa była jak najbardziej zgodna z prawem
tylko tutaj trzeba rozdzielić uchwałę budżetową a warunki uczestnictwa w tym programie i
staranie się o te dofinansowanie bo (…) wymóg był taki, że ze środków własnych będzie
zabezpieczenie w tym zakresie i takie zabezpieczenie było i te środki można było
wydatkować.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale w tym momencie mamy do czynienia z
sytuacją, że tylko nasze środki zostały zaangażowane czyli to był taki cel tej uchwały a
pozostałe środki w tym momencie jesteśmy proszeni o to żeby je zdjąć ze względu na to, że
zmieniły się warunki.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Musielibyśmy dołożyć 70 parę tysięcy ze swoich,
ponieważ nie uwzględniono części budynku, bo nie była w całości nasza itd. Problem bardziej
w tym, kto tak szczegółowe wątpliwości co do zasadności tej inwestycji przekazał do Urzędu
Wojewódzkiego a nie w tym, czy budynek zostaje uratowany zgodnie z prawem po
rozstrzygniętym przetargu, po podpisanej umowie na te część inwestycji, która polega na
częściach wspólnych czyli dachu, tej ścianie. Parę złoty po przetargu udało się zaoszczędzić
co pozwoli nam tę ścianę zabezpieczyć, ponieważ ściana była przywiązana jakby do jednego
z mieszkań ale w tym momencie będzie również to uratowane.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Tak słyszeliśmy o tej ścianie Pani Wójt, ale po
raz kolejny obarcza Pani tutaj radnych za pewnego rodzaju niedociągnięcia, które w mojej
opinii wynikają z tego, że radni zbyt ufają Pani i wierzą Pani na słowo, a Pani nie pokazuje
nam odpowiednich dokumentów. Ja dlatego Panią bardzo proszę, żeby Pani pokazała nam
kiedy gmina otrzymała promesę z Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej, kiedy zostały
ogłoszone przetargi, czy tam były klauzule dotyczące tego, że jeżeli to jest ze środków
zewnętrznych czy była klauzula czy w takim razie jeżeli tych środków nie dostaniemy to
przetarg jest jakby czy ta umowa nie dochodzi do skutku. No w tym momencie ja się czuje w
ten sposób, że prosi nas Pani, mówi na szczytny cel 432 tys., że zrobimy mieszkania "Za
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życiem" a tak na prawdę mamy remont dachu. Jaką mamy pewność, że w przyszłym roku
Pani tego za nasze pieniądze gminy nie sprzeda prywatnemu przedsiębiorcy za jakąś drobną
kwotę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; A no taką, że nie mogę niczego sprzedać bez zgody
Rady. (..)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W przyszłym roku będzie znowu z Pani strony
szantaż emocjonalny w stronę radnych, tak znalazłam prywatnego przedsiębiorcę, który chce
zrobić tam na przykład dom pomocy społecznej, musimy to sprzedać bo będą nowe miejsca
pracy itd.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie nadaje się na dom pomocy społecznej
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale to Pani wie a my jako radni nie mamy takiej
informacji, my musimy się w swojej pracy opierać na dokumentach i na zapewnieniach Pani.
Jeżeli Pani zapewnienia w tym momencie w ogóle nie mają nijak do rzeczywistości, bo ja
czuję się w tym momencie naprawdę oszukany.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jedyne zapewnienie jakie mogę złożyć to, to że
dach który nie jest dziurawym dachem się nie zawali i nie zniszczy całej nieruchomości
należącej do gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Tu nie chodzi o ten dach. Wydała Pani w tym
momencie czy wydałaby Pani kwotę 216.300zł, gdy radni jakby przeznaczyli tę kwotę na
określony cel a w tym momencie rezygnujemy z tego programu, dlatego ja proszę Panią
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie rezygnujemy z tego programu i to mam w
korespondencji z Panią Dyrektor Zawillą z Ministerstwem, wręcz deklarujemy, że o wiele
tańsze będzie adaptacja mieszkań do których nie będą już przywiązane części wspólne,
oprócz nie wiem, elewacji żeby było ładnie, ale uroda to jest ostatni element tego
przedsięwzięcia. W tym budynku przez lata z różnych środków będzie można robić bo on jest
bezpieczny, ponieważ będzie miał dach, będzie miał rynny, będzie miał okna przez które nie
będzie się wlewała woda. Ratujemy nasze mienie, mieszkańcy okoliczni są szczęśliwi,
wspominają jak to kiedyś było. Ja do dziś do godziny 15 łudziłam się, że będę mogła
powiedzieć Państwu, proszę wnioskuję o wykreślenie tej uchwały z porządku obrad, bo mi
tych pieniędzy strasznie żal, że my ich nie możemy przyjąć, że nie możemy tego zrealizować.
Rozmawiałam nawet z inspektorem nadzoru, żeby mi powiedział czy jeżeli do dziś by się
okazało, że jednak mogę wykreślić te uchwały to mieszkania będą, czy ekipy maja szansę się
wyrobić? No jak będą robiły dniem i nocą to dadzą radę ale warunki są już nienormalne ze
względu na temperatury, schnięcie betonów, tynków, takich innych rzeczy. To jest, mówi
bardzo ryzykowne ale możemy ich wprost zapytać. No i jest ten dzień kiedy dobrej
wiadomości nie ma i już, a ankietę na przyszły rok pozytywną, że chcemy robić kolejne
mieszkania, bo zakładaliśmy, że te dwa będą, plus ankieta środków unijnych na mieszkania
chronione gdzie jest korzystniejszy (..) te proporcje nie są 50 na 50, tylko są korzystniejsze
dla gminy, także złożyliśmy i zobaczymy skąd się uda zaczerpnąć stamtąd będziemy brać.
Ale proszę Państwa, bo możecie mieć różny pogląd czy dobrze jest robić dach czy nie dobrze
jest robić dachu, to jest kwestia, nich każdy patrzy na swój dach i ocenia wtedy moje
postępowanie. Ale proszę mi nie zarzucać, że dla jakiś prywatnych korzyści, dla jakiegoś
prywatnego inwestora poczyniam inwestycje z kasy gminy. Ten budynek, półtora roku temu,
człowiek który chciał u nas budować DPS oglądał i powiedział wprost, że parametry,
korytarze itd. odpada, kiedy on stał taki bez pomysłu i zaakceptował i bardzo był, że tak
powiem zaangażowany w działkę w Kozowie, żeby budować od zera ten DPS a wycofał się w
okolicach czerwca tego roku z przyczyn, które już powinny być dla Państwa jasne. Może to i
dobrze bo on się wycofał ale zostawił pomysł, więc przygotowujemy warunki zabudowy i
spróbujemy sprzedać pod DPS, bo od stycznia będą jakieś unijne pieniądze za pośrednictwem
chyba Urzędu Pracy Wojewódzkiego znowu na DPS-y a może znajdzie się jakieś inne
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miejsce, inne rozwiązanie. DPS to jest coś co powinno tutaj być ale pomysł DPS w
Smogorzówku trwał jeden dzień, ten dzień kiedy obwoziłam go po gminie i pokazywałam
nieruchomości. Po prostu nie spełnia, tak jak Rudawa miała być DPS-em i ksiądz dyrektor
Caritasu przyjeżdżał, oglądał i dwa miesiące mu zajęło, żeby wszystkie przeliczenia porobić.
Zadzwonił powiedział przepraszam, ktoś się widocznie o ten dom bardziej modli, bo nie może
być DPS-u, bo jest za wąski korytarz i są trzy schodni, nie mijają się wózki, nie spełnia i
koniec, nie może być DPS-em. Tak się skończyło, potem przyszedł mój pomysł z
repatriantami. Tak że nie ma żadnego knowania proszę Państwa.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt ja rozumiem Panią, tutaj dobrze, zabezpieczyło się ten
dach tylko ja staram się zrozumieć co Pani tutaj mówi i za bardzo nie mogę tego jednak pojąć.
Wie Pani dlaczego? Cały ten budynek miał kosztować remont, dach, ze wszystkim 432 tys.,
tak? Z czego 50% jest udział gminy 216 tys. i 216 tys. pozyskane pieniądze z zewnątrz.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak. Podpisywać umowy można do wysokości
zabezpieczonych kwot.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, radny Kaczmarek nie skończył
zadawać pytania.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, w mojej opinii byłoby dobrze poczekać jednak do czasu
czy dostajemy te pieniądze czy nie dostajemy, dlatego, że zabezpieczyliśmy całe pieniądze na
ten remont, pod warunkiem, że dostaniemy te 50% . Dobrze Pani wyszła przed szereg ale czy
to akurat zostało zrobione z literą prawa to ja nie wiem, naprawdę. Bo dach został
zabezpieczony jak Pani mówi, dobrze nie będzie tam zaciekać. Ale ja głosowałem za tą
uchwałą tylko pod warunkiem, tak to było robione w poprzednich kadencjach, będę wracał
cały czas do tego, że wydatkujemy te swoje pieniądze 216 tys., pod warunkiem, że
dostaniemy te pieniądze połowę z tej dotacji z zewnątrz a tego nie dostaliśmy i teraz
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Bo realnie jest tak, że jeżeli w przyszłym roku
będzie podobna sytuacja nawet w takim układzie 50 na 50 czyli tym mniej korzystnym dla
gminy, to nasze 50% spowoduje, że będziemy mogli zrobić nie dwa a cztery mieszkania
polegając na tych samych kwotach. Albo nasze 50%, tak bo już są części wspólne zrobione.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, na przyszłość, ja bym, sobie tego życzył, żeby jednak
czekać do rozstrzygnięcia tych umów czy podpisania tych umów, do czasu podpisania umów
i dopiero wtenczas wydatkować pieniądze nasze gminne. Bo tak może być na przyszłość, że
faktycznie nie czkając na rozstrzygnięcie tych konkursów będziemy tylko wydatkować swoje
pieniądze. Później się okaże, że przepraszam chciałam, ustalałam staraliśmy się ale niestety,
jednak dostałam jakiś telefon pani dyrektor, zmieniły się przepisy, zmieniło się prawo. Ja
uważam, że ten dach że został zabezpieczony to jest dobrze, ale trzeba było poczekać na
prawdę jednak. Trzeba było poczekać jednak bo ja głosowałem tylko dlatego, że dostaniemy
całą pulę bo Pani nam, Pani wręcz nam zapewniała, że 50% dostaniemy. Nie dostaliśmy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale wydaliśmy dokładnie tyle ile mieliśmy wydać
a nie więcej.
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzieć
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Budynek podniósł swoją wartość o tę kwotę.
Radny Józef Kaczmarek; To w takim razie Pani Wójt, na prawdę życzę Pani żeby Pani te
pieniądze pozyskała te 50% na wiosnę, bo jak tutaj słyszę zrobiliśmy teraz ten budynek w
100% za nasze pieniądze.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Zrobiliśmy części wspólne budynku.
Radna Jolanta Rafałko; A później też będziemy musieli dołożyć część żeby pozyskać znowu
coś.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Gdyby w poprzednich kadencjach ktokolwiek
zadbało to, żeby poprawiać dachówki na tym dachu, dziś nie trzeba byłoby wydawać ponad
200tys. na jego ratowanie. Budynek ten stał opuszczony, zarośnięty, zasypany śmieciami, z
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lewymi wylewkami z rożnych toalet i ktoś kto przejeżdżał przez Smogorzówek nie wiedział
że tam stoi dwór.
Radny Józef Kaczmarek; Tak, myśmy nic nie robili w poprzednich kadencjach, to prawda.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ten dach tak się od jednego gradobicia nie zrobił,
on się tak zrobił przez kilkadziesiąt lat.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt jeżeli chodzi, tak Pani sięga pamięcią w poprzednie
kadencje, po pierwsze to Pani tutaj chyba nie było, po drugie nie było tak jeżeli sięgnę
pamięcią za Wójta Olejniczaka, nie było żadnej inwestycji, jedna tylko była na sam koniec a
tak to nie było żadnej inwestycji, żeby nie było dotacji z zewnątrz. Żadnej, a Pani podpiera się
tylko (…) to przecież Pani wyraźnie nam powiedziała i obiecała, że mamy zapewnione na
100% tą dotację, połowę mamy, połowę musimy dołożyć. Co żeśmy dostali? Nic a swoje
żeśmy wydali. I tu radny Kaczmarek ma pewnie rację, no przecież tak nie może być. Jeżeli
nie ma zapewnienia, że mamy pieniądze, jeżeli nie mamy jeszcze tych nie podejmuje się tej
inwestycji. Tak zawsze było. Myśmy tak zawsze współpracowali z Wójtami i też pod taką
presją, myśmy w takiej dobrej wierze zagłosowali właśnie za tą uchwałą.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, nikt tutaj nie kwestionuje zasadności
remontu tego dachu ale takich dachów jak na tym obiekcie w naszej gminie naprawdę jest
wiele.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie. Taki jak ten jest jeden jedyny. Dach na
naszym chyba już przedostatnim pustostanie, czyli na starym domu kultury, to jest dach
papowy czyli on jest w porównaniu z tamtym w ogóle i poza tym myśmy proszę Państwa w
tej kadencji zagospodarowali pustostany, szkołę w Iwnie, szkołę w Rudawie, stary ośrodek
zdrowia, wszystkie walące się dachy są zrobione ze środków zewnętrznych. Stary ośrodek
zdrowia i szkoła w Rudawie 100% ze środków zewnętrznych, ten nieszczęsny Białków, który
nie wiadomo czy to remontować czy nie remontować w końcu mamy nakaz rozbiórki, dzięki
tej uchwale nie będziemy nawet kosztów rozbiórki ponosić, ponieważ obdarowany będzie
teraz zmuszony to rozbierać, a koszt rozbiórki więcej warte niż te nieruchomości. 100% dach
w Rudawie środki zewnętrzne, 100% stary ośrodek zdrowia
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale nie rozmawiamy teraz o innych środkach
zewnętrznych. Pani Wójt my to wszystko wiemy ale te środki były w pakiecie, to nie było tak,
że wydała Pani 216.300zł na remont dachu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To proszę mi udowodnić, że to było w pakiecie
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przecież to wynikało z intencji
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; i że ja to zrobiłam specjalnie, nie chcę pieniędzy
zewnętrznych, żeby koniecznie zmarnować gminne. No przecież to się nie trzyma kupy
Radna Jolanta Rafałko; Ale mówiła Pani, że Pani jedzie podpisywać umowę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dostaliśmy 70 parę tysięcy mniej, w listopadzie, a
jak wyglądałaby nasza dyskusja gdybym ja dzisiaj wnosiła o dołożenie 70 paru tysięcy do
remontu dwóch małych mieszkań?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wyglądała by pewnie podobnie, bo moje
pytanie byłoby na pewno takie jak do Pana Mecenasa, co w sytuacji kiedy gmina dostaje
promesę i co z możliwością jakby odzyskania tych środków ?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W tym roku już nie ma takiej możliwości, bo nie
ma możliwości ich wydać.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Chodzi mi o środki prawne, podjęcie środków
prawnych żeby takiej sytuacji nie było, żeby te środki trafiły do naszej gminy.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Póki umowa nie jest podpisana w ramach realizacji tego
programu no to nie ma możliwości żeby wyegzekwować tą różnicę.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; A jeżeli intencją radnych i tak wynikał z sesji i
komisji jest to, że przeznaczamy te środki na realizację określonego projektu, projekt nie
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zostanie zrealizowany, czy w takim razie to jest zgodne z prawem? Panie Mecenasie
przeznaczyliśmy 216.300zł jako wkład gminy 50% do realizacji konkretnego projektu. W tym
momencie Pani Wójt prosi nas żebyśmy wykreślili to z budżetu a środki 216 czyli nasz wkład
50% już poszły, czy jeszcze nie poszły fizycznie ale jest umowa podpisana i remont został w
jakiś sposób wykonany. Ja się pytam czy w tym momencie radni podnosząc rękę za tą zmianą
jakby nie będą przyklepywać jakiś tutaj prawnych niedoróbek. Czy to jest zgodne z prawem?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Jest zgodne z prawem, to nie jest tak, że w chwili
podejmowania tamtej uchwały zarówno Wójt jak i radni mieli wiedzę czy tam świadomość
taką, że te środki zostaną obcięte, tak? Zostały przeprowadzone postępowania, została
podpisana umowa i po tym wszystkim okazało się, że jednak gmina musiałaby dodać jeszcze
70 tyś., no to tutaj niekorzystne zmiany (...)
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Szybszego sposobu informowania Państwa niż
zastosowałam nie ma bo tu jest nawet w uzasadnieniu data konferencji 13 listopada kiedy
była i Pani Dyrektor Wydziału Urzędu Wojewódzkiego i przedstawiciele Departamentu,
szefowie Departamentów z Ministerstwa, była 13 listopada. Sesja nadzwyczajna dni 7 mamy
20 listopada i 7 dni ułudy, że jednak to się uda odzyskać i śniłam po nocach, że wstaję mówię
proszę o wykreślenie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bardzo mi zależny żeby ten projekt został
zrealizowany i żeby wszystkie działania gminne wyglądały w ten sposób, że jest 50% dotacji
zewnętrznej i 50 naszej, ale nie w takiej sytuacji, że tylko jest wkład gminy do remontu
jakiegoś pustostanu, w tym momencie który nie będzie spełniał swojej funkcji na którą radni
się zgodzili, ja dlatego proszę żeby Pani przekazała
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; będzie tylko później, rok budżetowy, rok
kalendarzowy to Państwo możecie mieć różne poglądy ale odpowiedzialność za wykonanie
budżetu spada na mnie i co by było gdybyśmy przeprowadzili te remonty i ze względu na
pogodę one by się nie skończyły i wtedy trzeba byłoby mieszkania wyremontowane a
pieniądze trzeba oddać. I co by wtedy było? Mielibyśmy i dach i dwa mieszkania i 100%
naszych kosztów.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W takim razie w przyszłym roku tak naprawdę
teraz dajemy 216.300 a w przyszłym roku będziemy musieli znowu dać minimum 216.300
czy jakąś inną kwotę, tak?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To zależy jaki będzie kosztorys i na ile mieszkań.
Albo to będzie nie wiem 200 tys. i cztery mieszkania albo to będzie 100 tyś.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czy te środki w jakiś sposób w związku z tym,
że to była promesa, że to było w tym roku i ta realizacja a już się zaczęła czy będą w takim
razie w jakiś sposób mogły stanowić nasz wkład własny?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jak jest przełom roku to Pan przecież wie, że tak w
budżecie państwa jak w budżecie gminy jest budżet roczny. Z Ministerstwem Rodziny akurat
relacje mamy bardzo dobre i uzyskaliśmy z tego Ministerstwa bardzo dużo środków i nie
chciałabym, żeby z powodu tego jednego (…) które nie z mojej winy powstało, relacje z
Ministerstwem się pogorszyły.
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja uważam, że nie powinna Pani angażować
gminnych środków w momencie gdy nie ma Pani zabezpieczenia pieniędzy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Miałam wiedzę, że mam zabezpieczone środki.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Miała Pani zabezpieczone na realizację całego
projektu. Ja jestem zdania, ponieważ jak Pani mówi jakby piłka jest w grze i Ministerstwo
jeszcze nie podjęło decyzji, w przyszłym tygodniu mamy kolejną sesję, proponuję nie ściągać
tego tylko poczekać do przyszłego tygodnia i apeluję do Pani, żeby jednak postarała się Pani
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o to. Jeżeli była promesa i do dzisiaj tak do godziny 16 miała być obietnica, może po prostu
telefony nie zadziałały albo email nie doszedł?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie, proszę Pana. Poza tym za tydzień będzie
bardzo końcówka listopada a grudzień tak naprawdę ma dwa tygodnie ze względu na święta i
przyjmowanie środków po to, żeby w dwa tygodnie zrobić dwa mieszkania w pustostanie jest
nierealne a jeszcze przetarg (…). Ktokolwiek miał cokolwiek wspólnego z inwestycjami to
wie, że to jest niemożliwe, to się nie da zrobić.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, proszę mi jeszcze raz wytłumaczyć. Zrobiliśmy teraz ten
dach za własne środki 216 tyś., tak?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Więcej niż dach.
Radny Józef Kaczmarek; Teraz jak będzie jeszcze ten drugi czy trzeci etap jeżeli będzie
kosztował na przykład 300 tys. to będziemy musieli dołożyć znów 150 tys.?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Zależy, jeżeli Ministerstwo, proszę Państwa
Ministerstwo w tym roku dawało 50 na 50. Minister Rafalska na Forum Ekonomicznym
powiedziała wprost, robi 50 na 50 żeby zmobilizować gminy i jakby ucieszyć jak najwięcej
gmin. Ile będzie procent w przyszłym roku nie wiem. Wiem, że ze środków unijnych to
będzie 85 bodaj. Tego nie wiemy.
Mecenas Mateusz Chlebowski zabrał głos ; Ale jeżeli w tym roku by się okazało ze względu
na niekorzystne warunki atmosferyczne , że
Radny Józef Kaczmarek; Ale my nie mówimy Panie Mecenasie o warunkach
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Radny Józef Kaczmarek; Mnie tutaj naprawdę troszkę niepokoi to, że miał nasz udział
wynosić 216 tys. tyle żeśmy włożyli i teraz jeszcze na wiosnę możemy dołożyć następne 200.
Radny Stanisław Tolisz dodał; I to będzie taniej.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; A możemy też nic nie dokładać. Mamy
zabezpieczony budynek i możemy czekać latami nic mu się złego nie stanie, na jakieś środki,
proszę Państwa my mamy takie potrzeby, że na co by nie ogłaszali to się może przydać.
Radna Jolanta Rafałko; Ale my mamy więcej takich budynków, może wszystkie zacznijmy
tak remontować , świetlicę w Baszynie mamy taką, też tak dajmy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; I mamy takie potrzeby, że radni wiedząc, że nie
ma takiego projektu jestem przekonany, że te środki przeznaczyliby na inny obiekt a nie na
ten zgodnie z Pani tak naprawdę tutaj w pewien sposób jakąś samowolą.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Obiekt, który ma ponad 700 metrów dachu jest
poza tym bardzo zdrowy, nie ma w nim wilgoci ani nie (…) jeżeli mamy drugi taki obiekt
warty tego to proszę mi go wskazać wydaje mi się, że znam gminę i że drugiego tak dużego
obiektu nie mamy i tak zagrożonego zawaleniem.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, to proszę mnie w takim razie uświadomić, ja może źle
myślę ale myślę że nie. To teraz tak, włożyliśmy te 216 tys., włożymy na wiosnę na przykład
będzie kosztował projekt 300 tys. to damy 150 swoje to wyniesie nas wtenczas już wyniesie
nas te 370 a z zewnątrz środki też będziemy mieli tylko 150. To my włożymy w takim razie
swoich 70% a tylko dostaniemy 30.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę Państwa w końcówce roku szastanie się
takimi pieniędzmi jak 700 tys. to nie jest roztropne i gospodarne, zwłaszcza, że za wykonanie
budżetu ja jestem odpowiedzialna a nie Państwo to jest po pierwsze, po drugie o tej porze
roku w tak krótkim czasie nie zdążymy tego wykonać
Radna Jolanta Rafałko; Ale dwa tygodnie temu też wiedzieliśmy chyba, że nie zdążymy bo
jeżeli by przyszła zima dwa tygodnie temu, jeżeli by przyszły mrozy to też nie było
możliwości wykonywania.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale dni roku kalendarzowego byłoby więcej.
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Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt jakby nie liczyć to tak i tak jeżeli będzie ten drugi etap
tak i tak dołożymy więcej jak dostaniemy i to trzeba powiedzieć.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Panie radny ale możemy nie wchodzić.
Radna Jolanta Rafałko; To po co zaczynaliśmy?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Żeby się budynek nie zawalił
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mało jest innych budynków? Proszę pozwolić
radnym, żeby to radni decydowali o tym na jakie obiekty przeznaczać. Pani Wójt ja w dniu
dzisiejszym, mówię to głośno, że ja jestem przeciwny wyrzucaniu tego z budżetu, w
przyszłym tygodniu mamy sesję, bardzo proszę o dostarczenie wszelkiego rodzaju
dokumentów związanych z tą inwestycją, czyli tych promes które dostała Pani od
Ministerstwa, dokumentów przetargowych bo w tym momencie wydaje mi się, że po prostu
pod płaszczykiem tego, że były obiecane jakieś środki, wcześniej nie widzieliśmy żadnych
dokumentów poparcia Pani radnych że ta inwestycja nie została wykonana w sposób
prawidłowy, mi się wydaje, że to była z Pani strony decyzja podjęta w ten sposób, że 216 tys.
dajemy na to bo są zabezpieczone, te środki były zabezpieczone w pakiecie środkami z
dotacji.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie projekt uchwały w
tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
5 radnych, przeciw głosowało 4 radnych, wstrzymało się od głosowania 5 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.6.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PROJEKTU ZMIANY UCHWAŁY NR
XXXIX/289/2017 RADY GMINY WIŃSKO Z DNIA 24 MARCA 2017 R. W SPRAWIE
DOSTOSOWANIA SIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW DO
NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Kierownik Referatu p. Monika Myrdzio.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Uchwała marcowa zawierała trzy załączniki, załącznik
nr 1 załącznik nr 3 dotyczyły szkół podstawowych, uchwała nie wprowadza zmian w
przedmiotowej sieci szkół podstawowych natomiast zmiany wszystkie wprowadzone dotyczą
tylko zmiany nazewnictwa, chodzi tutaj o Szkołę Podstawową w Krzelowie gdzie był błąd w
postaci użytego przeze mnie skrótu święty zamiast słowa "świętego" z Miry w Krzelowie oraz
Szkoły Podstawowej w Głebowicach, która jest teraz szkołą prowadzoną przez Gminę
Wińsko od 1 listopada 2017. Uchwała ma charakter porządkowy i wprowadza takie zmiany,
które uszeregują nazewnictwo szkół wchodzących w skład sieci szkół publicznych. Podjęcie
tej uchwały jest teraz niezbędne do tego, żeby GUS wystąpił o opinię do kuratorium oświaty
oraz związków zawodowych.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie Mecenasie kwestia techniczna bo
pamiętam jedną uchwałę którą przyjmowaliśmy, jeden z załączników został zmieniony,
przyjmowaliśmy całą uchwałę razem z załącznikami a tu zmiany załączniki uchwały.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Tak i tak jest poprawnie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wtedy była Pana uwaga, że tylko w ten sposób
możemy zmienić, to była uchwała dotycząca, jakaś uchwała Pani Folkman, dodawaliśmy
chyba załącznik w postaci formularza.
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Mecenas Mateusz Chlebowski; Tam chodziło o to, żeby troszeczkę inna sytuacja, tam
chodziło o to żeby nie wprowadzać zamieszania dla odbiorców, żeby po prostu było wszystko
w jednym miejscu bo później trzeba by podejmować kolejne, jakiś tekst jednolity robić, żeby
nie robić tekstu jednolitego, żeby nie było (...) dokumentów po prostu zrobiliśmy to od razu,
żeby było w jednym z ukłonem dla mieszkańców, żeby po prostu nie po wielu dokumentach
nie musieli przeskakiwać, szukać gdzie to jest, po prostu żeby uprościć. Tutaj jest inna
sytuacja.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Gdyby może ten załącznik inaczej wyglądał to po
prostu byłyby wymienione zmienia się w załączniku numer 1 w punkcie tym i tym nazwa a
tak jest trochę przejrzyściej, a ja praktykowałam już zmianę załączników uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Są jakieś pytania z Państwa strony? Radny
Moczydłowski na komisjach wyrażał swoją opinię na temat tej całej sytuacji, dlatego Pani
Wójt na przyszłotygodniowe komisję bardzo proszę o przygotowanie się do tego tematu
łącznie z dokumentami i też na dłuższą dyskusję w tym zakresie, przed podjęciem tamtej
kolejnej uchwały.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Której?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mówimy tylko o jednej, uchwały w sprawie
dostosowania sieci szkoły podstawowej, gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Najbardziej kompetentna jest Pani Monika.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To Pani pracownik, więc proszę zabezpieczyć
odpowiednio pracowników na sesję i na komisje w przyszłym tygodniu.
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.7.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb - wobec wyczerpania porządku dziennego sesji
zamykam obrady 49 sesję Rady Gminy Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

